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မူ၀ါဒစာေစာင္

ဇြန္ ၂၀၀၉

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာေၾကညာစာတမ္း

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
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မာတိကာ

           စာမ်က္ႏွာ

အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ၄ 

၁ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ ၅

၂ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား ၇

၃ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ၁၁

 က အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လက္ရွိ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ား ၁၁

 ခ မူဝါဒလိုက္နာမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္း ၁၂

 ဂ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ၁၃

၄ အဓိကက်ေသာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၁၇

 က မူ၀ါဒေရးရာရွင္းလင္းတင္ျပမႈႏွင့္ နယ္ပယ္ ၁၇

 ခ မူ၀ါဒမ်ားလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ား ၂၀

 ဂ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး

  အစီအမံမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈအတြက္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၂၂

၅ ေဘးကင္းလံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေၾကညာခ်က္ (Safeguard Policy Statement) SPS ၂၆

 က အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကတိက၀တ္ျပဳမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

  (အေျခခံမူမ်ား)အေပၚ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳ ေဖာ္ျပခ်က္ ၂၆

 ခ မူ၀ါဒ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ျဖစ္စဥ္ ၃၆

 ဂ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္ဝတၱရားမ်ား ၄၇

၆ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ား ၄၈

 က အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္္ျခင္း ၄၈

 ခ အရင္းအျမစ္ သက္ေရာက္ျခင္းမ်ား ၄၈

 ဂ အသက္၀င္သည့္ေန႔စြဲႏွင့္ ၾကားကာလ အပိုင္းအျခား ၅၀

 ဃ မူဝါဒ သံုးသပ္ခ်က္ ၅၀

၇ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၅၁

 ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ၅၁
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၁ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၅၁

၂ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၂။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ၆၈

 ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း

၃ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား   ၃။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ၈၂

၄ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား  ၄။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ပံုစံကြဲမ်ားအတြက္ ၉၅

 အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၅ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တားျမစ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း ၁၀၈

၆ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ၁၀၉

 ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ရွိေနေသာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစနစ္မ်ားကို

 ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း

ပူးတြဲပါ  ၁၁၈

၁ အျခားေသာ ႏိုင္ငံစံု ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳ ၁၁၈

၂ အလယ္အလတ္သက္တမ္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၂၀၁၀-၂၀၁၂) ၁၂၅

ပိုမို မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပရိသတ္ဆီသုိ႔ ေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဤစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာမွ 

ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈကို  မနွက္နတ္ကိ်ေစရန ္

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ စစ္ေဆးမႈျပဳထားေသာ္လည္း  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ရံုးသံုးစကား 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူရင္းအဂၤလိပ္စာသား သာလွ်င္ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ မူရင္းအဂၤလိပ္စာသားသာ 

တရား၀ငအ္တည္ျဖစသ္ည။္) ထို႔ေၾကာင္ ့မညသ္ည္က့ိုးကားခ်ကကုိ္မဆိ ုမရူင္းအဂၤလိပစ္ာကုိသာ ရညည္ႊန္းကိုးကား 

ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။
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အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ADB   အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

CSS   သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံအလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား

DMC   ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား

EBRD   ဥေရာပျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

EIA   သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္

EMP   သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္

ESMS   သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

FI   ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

IEE   ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ

IFC   ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း

IPP   ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

IPPF   ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္

MFF   ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္႐ွိေသာ ေခ်းငွားမႈပံုစံ 

MFI   ႏိုင္ငံစံု ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္း

NGO   အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

OCR   ပံုမွန္ အရင္းအႏွီးေငြ ရင္းျမစ္မ်ား

OED   လုပ္ငန္းမ်ား သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဌာန

SES   အထူးအကဲျဖတ္ေလ့လာခ်က္

SIA   လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္

SPS   ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္

SPU   ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္

UNDRIP   ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း
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၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္

၁။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားထဲတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒ သံုးခုလည္းပါဝင္သည္။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၁၉၉၅)၊ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၁၉၉၈) ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၂ဝဝ၂) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒသံုးခုစလံုးမွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ သတ္မွတ္ကာလသို ႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား(Developing Member Countries-DMC)တြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ေၾကာင့္ 
ေပၚေပါက္လာေသာ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာစနိ္ေခၚမႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေျဖရငွ္းေပးႏုငိရ္န ္လုိအပလ္်ကရ္ွၿိပီး 
လက္ရွိေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုးရာမွ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္္းစာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ 
ေခ်းငွားမႈပံုစံသစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြပံ့ပိုးေပးသည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစရန္ စသည္ျဖင့္လည္း 
လိအုပလ္်ကရ္ွသိည။္ထို႔အျပင ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္မဝူါဒမ်ားသည ္အျခားေသာ ႏုငိင္စံံ ုဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့
အီေကြတာစည္းမ်ဥ္း ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ1 ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားကို
လည္း ထင္ဟပ္ရန္လုိအပ္ေနသည္။ ၂ဝဝ၄ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း 
အတြက္ အႀကိဳေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာမဝူါဒမ်ား ထိေရာကမ္ႈကိ ုျမႇင္တ့ငရ္န္ႏငွ္ ့ယင္းမဝူါဒမ်ားသည ္ေျပာင္းလလဲာေနေသာ 
၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ား၏ လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့စီးပြားေရးအခြင္အ့လမ္းသစမ္်ား ကိ ုထငဟ္ပ္ေစရန ္ရညရ္ြယ္ျခင္းျဖစသ္ည။္

၂။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒအသစ္ Safeguard Policy Update- SPU သည္ (၁) ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
ဆိငုရ္ာ မဝူါဒမ်ား၏ ရငွ္းလင္းမႈ၊ ၿပီးျပည္စ့ံမုႈႏငွ္ ့ေရ႕ွေနာကည္ီၫႊတမ္ႈတို႔ကိ ုျမႇင္တ့ငရ္နအ္တြက ္ပိမုိ ုေကာင္းမြန္ျပည္စ့ံုေအာင ္
ေရးသားေဖာ္ျပႏိငုရ္န ္(၂) ကနဦး ႀကိဳတင္ေလလ့ာဆန္းစစ္ျခင္းႏငွ္ ့လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္ေနစဥ ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒမ္်ား 
ကို ၾကည့္ၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ႏွစ္မ်ဳိးကို ဟန္ခ်က္မွ်ေစရန္ (၃) ပိုမိုတိုးပြားလာေနေသာ ေခ်းငွား 
ဝန္ေဆာငမ္ႈ ပံစုသံစမ္်ား၊ တထီြငဆ္န္းသစထ္ားသည္ ့ရနပ္ံုေငြေထာက္ပံမ့ႈ ပံစုသံစမ္်ားႏငွ္ ့မဝူါဒ အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈတို႔ကိ ု
ခ်ိန္သားကုိက္ေစရန္ (၄) ႏ္ုိင္ငံစုံဘ႑ာေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (Multilateral Financial Institutions- MFIs) မ်ားအၾကား 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို 
စြမ္းေဆာငရ္ည ္မတညူီေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ားႏငွ္ ့လိကု္ေလ်ာညီေထြရွိေစရနအ္တြက ္ခ်နိည္ိႇေပးရန္ႏငွ္ ့(၅) အဖြ႕ဲ 
အစည္းတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝ သံုးစြဲမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၃။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖြဲ႕စည္းပံုရွိေသာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ မူဝါဒ 
တစ္ခုကို ေပၚထြက္လာေစသည္။

(၁) ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္ Safeguard Policy Statement- SPS တြင္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘံုဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မူဝါဒ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ ကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ ေၾကညာခ်က္သည္ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ ေခ်းငွား 
ေရးဆိုင္ရာ  ပံုုစံမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး  ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အစိုးရ 
ႏငွ္ ့ပဂုၢလကိက႑ႏစွခ္စုလံုး၏ မတညူီေသာစြမ္းေဆာငရ္ညမ္်ားႏငွ္ ့လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္လ့ည္း လိကု္ေလ်ာ 
ညီေထြစြာ က်င့္သံုးသြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

1 စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရာတြင္ ေျဖရွင္းရေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းမူေဘာင္တို႕ကို ျပ႒ာန္းထားေသာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိသည္။
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(၂) လမူႈေရးႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားကိ ုကိငုတ္ြယ ္ေျဖရငွ္း 
ရာတြင ္ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ား ျဖည္ဆ့ည္းေဆာငရ္ြက္ရနလ္ိုေသာ သီးသန္႔လိအုပခ္်က ္
မ်ားကိုလည္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည္။ လုပ္ငန္းမေဆာင္ ရြက္မီ 
ႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္္ကြပ္ကဲျခင္း မ်ားအားျဖင့္ အာရွ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္  စီမံကိန္းျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း၌ 
ထိုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားကလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည္။ အခ်ိန္ 
ကာလေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
အသစ္မ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္၊ 
ေျပာင္းလဲလာေသာအေျခအေနမ်ားကို တုန္႔ျပန္ႏုိင္ရန္၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

(၃) ေပါင္းစည္းထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ အခန္းတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေခ်းငွားမႈ 
မစတင္မီ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး စီမံကိန္းစက္ဝန္းတေလွ်ာက္္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ႀကီးႀကပ္္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၄။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ ္ဒါ႐ိကုတ္ာဘုတအ္ဖြဲ႕မ ွအတည္ျပဳၿပီးပါက ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာမဝူါဒေၾကညာခ်က ္
ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားလိုက္နာရမည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ 
ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ သံုးခုေနရာတြင္ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ 
အသစ္သည္လည္း လက္ရိွလမ္းၫႊန္၏ အခန္း F1၊ F2 ႏွင့္ F3 ေနရာတြင္ အစားထုိးဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္2 ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ 
ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္မႈမ်ား (၂ဝဝ၃) တုိ႔ကိုလည္း လိုအပ္သလိုအသစ္ျပင္ဆင္ေရးသားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္စု 
မ်ားဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ကို ျပင္ဆင္ေရးသားကာ အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္ 
အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။

၅။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ ေဆြးေႏြးေနဆဲမူၾကမ္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဝက္ဘ္ 
ဆုိက္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂ဝဝ၇ မွစ၍ တင္ထားေပးၿပီး ျပင္ပမွေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးသည့္ကာလ (ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝဝ၇ မွ ဧၿပီ ၂ဝဝ၈ အၾကား) အတြင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ျပင္ပတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္သူေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၁၄ ခုမွ တစ္ဆင့္ 
မ်ားျပားလွေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စာျဖင့္ေရးသား 
တင္ျပေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အလြတ္တမ္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ တယ္လီကြန္ဖရင့္မ်ားမွ 
လည္း တနု္႔ျပန္အၾကံျပဳခ်ကမ္်ားကုိ ရရွခိဲပ့ါသည။္ တုိငပ္င္ေဆြးေႏြးသည္ ့အခ်နိက္ာလ သတ္မတွခ္်က္အတြင္း ရရွသိည့္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘဏ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ ဒုတိယ 
မူၾကမ္းကုိ ျပင္ပတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွရရွိလာေသာ မွတ္ခ်က္၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ေရးဆြဲခဲ့ ၿပီး 
မနီလာၿမိဳ႕တြင္ေနာက္ထပ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပကာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ထားသည့္ မူၾကမ္းကို သံုးသပ္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

၆။ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာမဝူါဒေၾကညာခ်က၏္ ဒတုယိမၾူကမ္းကုိ အမ်ားျပညသ္ူေလလ့ာႏုငိရ္နအ္တြက္ ၂ဝဝ၈ 
ေအာက္တိုဘာ ၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၄ အထိ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ဘဏ္ဘက္မွ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအေသးစိတ္ဇယားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒအသစ္၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ၂ဝဝ၈ 
ေအာက္တိုဘာ ၉ ၌ စတင္ေဖာ္ျပၿပီး ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံ/ေဒသအလုိက္ေဆြးေႏြးမႈ ၁၄ ခုႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ 

2  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (၁၉၉၈) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္- အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ ။ မနီလာ
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ကာလျဖစ္ေသာ ၁၂ ေအာက္တုိဘာ ၂ဝဝ၇ မွ ၃ဝ ဧၿပီ ၂ဝဝ၈ အတြင္းရရိွေသာ စာျဖင့္ ေရးသား ေပးပုိ႔သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
အားလံုးကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကနဦးမူၾကမ္း 
(လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မူၾကမ္း) ကုိလည္း ၂၄ ေအာက္တုိဘာ ၂ဝဝ၈ တြင္ စတင္ရရိွႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေဝါဟာရဖြင့္ဆုိခ်က္မူၾကမ္းကုိလည္း ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ တင္ေပးခဲ့သည္။ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ ဒုတိယမူၾကမ္းႏွင့္္ပတ္သက္္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး ပြဲကို ၁၈-၂၁ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝဝ၈ တြင္ မနီလာ၌က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္္ၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႔၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္ (အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာကိုလည္း 
ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္)။

၇။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ မူၾကမ္းစာတမ္းကိုေရးဆြဲၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္လမ္းၫႊန္ 
မႈ မ်ား လုပ္ႏုိင္ရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ၂ဝဝ၉ ဇန္နဝါရီတြင္ေပးပို႔သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂ဝဝ၉ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ 
စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပညာရွင္ 
မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပင္ပသက္ဆုိင္သူမ်ားစသည္တုိ႔ျဖင့္ အတြင္း၊ အျပင္ႏွစ္ရပ္စလုံးတုိင္ ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရလဒအ္ျဖစ္ R-paper 
ကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား

၈။ ကမ႓ာေပၚတြင္လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အလ်င္ျမန္ဆုံးဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အံ့ဘနန္း 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အာရွႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ေရရွည္တည္ျမမဲႈရိွႏုိင္ပါမည္လားဟူေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း စတင္ေပၚထြက္လာေနသည္။ အလ်င္အျမန္ 
စက္မႈထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူ လိုမႈမ်ားလည္း 
အလ်ငအ္ျမန္ျမင္တ့ကလ္ာခဲသ့ည။္ ယင္းတို႔ေၾကာင္ ့ေျမယာအသံုးခ်မႈႏငွ္ ့အေျခခ်ေနထိငုမ္ႈမ်ားတြင ္အေျပာင္းအလမဲ်ား
ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈမ်ား 
ဆံုး႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ကႏၲာရမ်ားျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ 
လူ႔က်န္းမာေရးအတြက ္ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစျခင္း စသညတ္ို႔ကိုျဖစ္ေစသည။္ ထုိၿခမိ္းေျခာကမ္ႈမ်ားသည ္ဆင္းရသဲားမ်ားအေပၚ 
ပိ၍ု အခ်ဳိးမညစီြာသက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည။္ လဥူီးေရ သပိသ္ည္းဆျမင္မ့ားလာျခင္း ႏငွ္အ့တၿူမိဳ႕ ျပဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏငွ္ ့အေျခခ ံ
အေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားလာေသာအခါတြင္ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေန
ရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကဲ့သို႔ ေဘးျဖစ္လြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုု ျဖစ္ေစသည္။ ကမ႓ာေပၚရွိ ဌာေနမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ေပါင္း သန္း ၂၅ဝခန္႔ 
ရိွသည့္အနက္ ၇ဝ% ခန္႔မွာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွ ျဖစ္ၾကသည္။ အေရအတြက္ ၁၂ဝ ခန္႔ရိွေသာ ဘာသာစကားမ်ားမွာလည္း 
မ်ဳိးသဥု္းမည္အ့ႏရၲာယ ္သို႔မဟတု ္မ်ဳိးသဥု္းေပ်ာကက္ြယ္ျခင္းတို႔ကိ ုၾကံဳေတြ႕ေနၾကရာ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ ် ိဳးႏြယစ္မု်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္မႈတုိ႔ကို အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္ကို 
သိႏုိင္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နိမ့္က်ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမပါဘဲ ေနရာျပန္လည္ ခ်ထားခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ဆင္းရနဲမိ္ပ့ါးမႈမ်ားကိ ုကာကြယတ္ားဆီးရန၊္ ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားႏငွ္ ့အျခားေဘးျဖစလ္ြယ္ေသာ အပုစ္မု်ား၏ 
အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ ယင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို ႔ကို ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ေပးရန္ စသည္တုိ႔သည္ အလြန္ခက္ခဲေသာ 
စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
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၉။ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုငိင္မံ်ား DMCs သည ္ေပၚေပါက္လာေသာ လမူႈေရးႏငွ္ ့သဘာဝဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ စနိ္ေခၚမႈမ်ားကိ ု
ပံစုအံမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္ ့ရငဆ္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ေနၾကသည။္ အခ်ဳ႕ိေသာဖြံ႔ၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုငိင္မံ်ားသည ္၎တို႔၏ သဘာဝဝန္းက်င္ႏငွ္ ့
လမူႈေရးဆ္ုိငရ္ာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒမ်ားႏငွ္ ့စမီထံနိ္းခ်ဳပ္ေရးဆုငိရ္ာ မူေဘာငမ္်ားကိ ုပိမုိ ုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာမူ မူဝါဒမ်ားေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲေငြေၾကးေထာ
က္ပံ့သူမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုသာ မွီျငမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဒသတြင္းရွိ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရျပည္သူလူထု၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္း 
က႑မ်ားကုိေျပာင္းလပဲစၿ္ပီး လမူႈေရးအရႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငအ္ရ ေရရညွတ္ညတ့ံ္ေသာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပံစုကံိ ုပိမုိအုေလး 
ေပးလာၾကကာ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈႏငွ္ ့လူထပုူးေပါင္းပါဝငမ္ႈ တုိ႔ကိလုည္း ပိမုိုေတာင္းဆိလုာၾကသည။္ တၿပိဳငန္ကတ္ည္းမွာပင ္
ဘဏလ္ပုင္န္းမ်ားႏငွ္ ့ၾကားခဘံ႑ာေရး ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသည္ ့အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ႀကီးမားလာသည္ႏငွ္အ့မွ် 
ေကာပ္ိုေရးရငွ္းမ်ားႏငွ္ ့လူမႈေရးႏငွ္ ့ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ တာဝနမ္်ားကိ ုေက်ပြန္ေစရန ္ဖအိားမ်ားလည္း ျမင္မ့ားလာခဲသ့ည။္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏို္င္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ ၎တို႔၏စံႏႈန္းမ်ားကို 
ျမႇင္တ့ငရ္န၊္ ကမ႓ာလံုးဆိငုရ္ာႏငွ္ ့ေဒသတြင္းရွ ိပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးေဗဒဆိငုရ္ာ ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေျဖ 
ရွင္းႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုအားေပး 
ျမႇင့္တင္ရန္ တစ္ေန႔တျခားပုိမုိလုိအပ္လာေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ပုဂၢလိကက႑ရိွ 
စမီကံနိ္း အေကာငအ္ထည္ေဖာလုိ္သမူ်ားသည ္လူမႈေရးႏငွ္ ့ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ တာဝနယ္မူႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံမွႈမ်ားကိ ု
ပုိမုိဦးတည္လာၾကသည္။ အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာ႐ုံ သက္သက္ထက္ ပုိမုိတက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သည ္ပိမုိအုေျမာအ္ျမငႀ္ကီးေသာ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတခ္်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုငိပ္ါက ၎တို႔က ထိုသုိိ႔ေဆာငရ္ြက္မည ္
ဧကန္ျဖစ္သည္။

၁ဝ။ ႏိုင္ငံစံုဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား MFIs ကလည္း ေျပာင္းလဲလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္က ယင္းမွပံ့ပိုးကူညီေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအလုိက္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေသာ စနစ္ကို 
စတင္စမ္းသပ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။3 ဇနန္ဝါရ ီ၂ဝဝ၈ တြင ္ႏိုင္င္အံလုိကစ္နစမ္်ားကိ ုကနဦးစမ္းသပက္်င္သ့ံုးေသာ စမီကံနိ္း၏ 
အစီရင္ခံ စာကုိ ကမ႓ာ့ဘဏ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။4  ထုိအစီရင္ခစံာကုိအေျခခံၿပီး ကမ႓ာ့ဘဏ္သည္ စီမံကိန္း ကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္း 
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားကာ စီမံကိန္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနရာမွ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
ယင္းတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားကုိ ေခ်းငွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထားသလို ေခ်းငွားသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုသ္ညထ္ကပ္ိမုိုေသာ ေရရညွလုိ္ကန္ာက်င္သ့ံုးႏုငိစ္ြမ္းကိ ုျမႇင္တ့င္ေဆာငရ္ြက္ရန ္ရညရ္ြယထ္ား 
သည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္သည္ ေျပာင္းလဲလာေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ အတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ဳိ္းႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈပိငု္းဆုိငရ္ာ အရင္းအျမစမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္က္္ေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒကိ ု၂ဝဝ၆ ခုႏစွတ္ြင ္ျပနလ္ည္ျပငဆ္င ္
ခဲ့သည္။5 ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏို္င္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္ 
တညတ့ံ္ေရးမဝူါဒမ်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈစံႏႈန္းမ်ားကိ ုစတငက္်င္သုံ့းေဆာငရ္ြက္သည။္  ယင္းသည ္ပဂုၢလိကက႑ 
အတြက္ ရလဒ္အေျချပဳစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္က်င့္သံုးေစျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
စီးပြားျဖစ ္ဘ႑ာေရး အငစ္တကီ်ဴးရငွ္းသ ၆၀ ေက်ာက္လည္း စမီကံနိ္းမ်ားကိ ုရနပ္ံုေငြခ်ထားေပးရတြင ္လုိကန္ာက်င္သုံ့း 
ရမည္ ့ႏိငုင္တံကာ ဘ႑ာေရး အငစ္တကီ်ဴးရငွ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ညဆုိ္ငရ္ာ စခံ်နိစ္ံႏႈန္းမ်ားကိ ုလကခ္ကံ်င္သ့ံုးခဲၾ့ကသည။္ 
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၌ပင္ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (EBRD) က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ 
ေရးဆိငုရ္ာ လိက္ုနာေစာင္ထ့နိ္းရမည္မ့ဝူါဒမ်ား6 ကုိ ျပ႒ာန္းခဲၿ့ပီး ယင္းတြင ္ႏိငုင္အံလုိက ္သီးျခား က်င္သ့ံုးရမည္ ့စနစမ္်ားကုိ 
3 ကမ႓ာ့ဘဏ္ ၂၀၀၅၊ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ျပႆာနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ဘဏ္မွပံ့ပိုးထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေခ်းငွားသူစနစ္ အသံုးျပဳမႈကို စမ္းသပ္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ဝါရွင္တန္ဒီစီ
4 ကမ႓ာ့ဘဏ္ ၂၀၀၈၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သီးျခားစနစ္မ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စမ္းသပ္အစီအစဥ္၏ 
စဦးအဆင့္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း။ ဝါရွင္တန္ဒီစီ
5 IFC ၂၀၀၆။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒလုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ား၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီ
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6  အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံၿဖိဳးမႈဘဏ္ ၂၀၀၀၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈ မူဝါဒ၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီ
7 EBRD ၂၀၀၈ EBRD လူမႈဝန္းက်င္မူဝါဒ။ လန္ဒန္
8 ADB ၂၀၀၈၊ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀- အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၂၀၀၈-၂၀၂၀ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ မူေဘာင္။ မနီလာ

စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ေမတြင္ ဥေရာပ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သဘာဝ 
ပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးမဝူါဒကိ7ု စတင္ျပ႒ာန္းက်င္သုံ့းခဲသ့ည။္ ယင္းႏငွ္တ့ၿပိဳငတ္ည္း လပုင္န္းစြမ္းေဆာင ္ရညဆ္ိငုရ္ာ 
လိုအပ္ခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကိုျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒေနရာတြင္ အစားထိုး 
က်င္သုံ့းခဲသ့ည။္ EBRD ၏ မဝူါဒႏငွ္ ့လုပင္န္းစြမ္းေဆာငမ္ႈဆိငုရ္ာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည ္IFC မ်ားႏငွ္ ့အလားသ႑ာနတူ္ေသာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဥေရာပေဒသႏွင့္ ယင္း 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဥေရာပ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၁။ ေငြေၾကးေထာကပ္ံသ့မူ်ားအခ်င္းခ်င္း ဟနခ္်က္ညီေစေရးႏငွ္ ့ႏုငိင္အံလိကုစ္နစမ္်ားႏငွ္ ့လုကိ္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစ 
ေရးကို ပိုမိုအေလးထားေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားထိေရာက္မႈဆိုင္ရာ ပါရီ 
ေၾကညာခ်က္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးျမႇင့္ေရး၊ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာ
က္မႈ အရိွန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေရးစသည္တို႔အတြက္ သံုးေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ယင္းတို႔၏ထိေရာက္မႈ
တုိးျမႇင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ငါးခုပါဝင္သည္။ 
ယင္းတို႔မွာ သကဆ္ိငုရ္ာ ႏုငိင္၏ံဆုံးျဖတပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုအာမခံေပးရန၊္ အလွဴရငွစ္မီကိံန္းမ်ားကိ ုႏုငိင္၏ံဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ 
မ်ား၊ ဦးစားေပးမ်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းစဥမ္်ားႏငွ္ ့ဟနခ္်ကည္ီေစရန၊္ အလွဴရငွအ္ခ်င္းခ်င္း ၾကားတြငလ္ည္း ခ်ဥ္းကပမ္ႈပံစုမံ်ားႏငွ္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားအတြက္ စီမံရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္တာဝန္ခံမႈရိွေစရန္ 
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲမိတ္ဖက္ 
ႏိုုင္ငံံမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေစၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ 
ေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံတစ္ခုေပၚထြက္လာေစေရး တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ 
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ Accra Agenda for Action တြင္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထပ္မံ၍အတည္ျပဳေပးၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအေရးႀကီးေၾကာင္း ထပ္မံအေလးအနက္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ မွ Ordinary 
Capital Resource (OCR) ေခ်းငွားသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးသည့္အစီအစဥ္တြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားအရ အစိုးရ 
က႑မ ွ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏထ္မံ ွေဘးကင္း လုံၿခံဳေရး ရညမ္နွ္းခ်က္မ်ား ႏငွ္ ့အစအီမမံ်ားကိ ု
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ OCR ၀န္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူမ်ားက ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ အစအီမမံ်ားျဖင့္ေဆာငရ္ြကမ္ည္အ့စား သကဆုိ္ငရ္ာႏုငိင္အံလုိကစ္နစ္ျဖင္ ့ဦးစိက္ုေဆာငရ္ြကပ္ါက 
ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းဆိုၾကသည္။

၁၂။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏သေဘာသဘာဝသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
က႑အခင္းအက်င္းမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြျဖစ္ေအာင္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဘဏ္၏မူလရည္မွန္းခ်က္ ပန္း 
တိုင္ျဖစ္ေသာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုလည္း မ်က္ေျချပတ္ခံမည္မဟုတ္ေပ။ အာရွဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း 
ေပါင္းစည္းေရးစသည့္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္၏ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ ၂ဝဝ၈- ၂ဝ၂ဝ (မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ)8 တြင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တြန္းအား 
ႀကီးငါးခုကုိ အဓိကဦးတည္ထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ- (၁) ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ (၂) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ေကာင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (၃) ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး (၄) ဘ႑ာေရး 
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က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ (၅) ပညာေရး တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕လာေနေသာ ပုဂၢလိကက႑ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ 
ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏႈံမႈေစ်းကြက္၌ အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားကို ပိုမိုစံုလင္ မ်ားျပားေအာင္ 
ေဆာငရ္ြက္ေနသည။္ တၿပိဳက္နကတ္ည္းမွာပင ္အေရအတြကမ္်ားျပားလာေသာ အေျခခအံေဆာက ္အအံစုမီကံနိ္းမ်ား၏ 
လမူႈေရးႏွင္ ့ပတဝ္န္းက်ငဆ္ုငိရ္ာ သက္ေရာက္မ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးနကန္ၿဲပီး အထအိခိကုမ္ခံေသာ အေနအထားရွိေသာေၾကာင္ ့
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒမ်ားကု ိမျဖစမ္ေန အသစ္ျပငဆ္င္ျပဌာန္းရန ္လိအုပလ္ာျခင္းျဖစသ္ည။္ သို႔မသွာ စမီကံနိ္းမ်ား၏ 
လူမႈႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္ျမမဲႈကုိ အာမခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး၏ အသီးအပြင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၃။ ၂ဝဝ၄ ၾသဂုတ္တြင္အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ဘက္စံုေထာင့္စံံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို စတင္က်င့္ 
သံုး ၿပီး ေခ်းငွားသည္ပ့ံုစုအံသစမ္်ား၊ လုပင္န္းေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပန္းတိငုမ္်ား ထထိိေရာက္ေရာက ္ေအာင္ျမင္ေစ 
ေရးအတြက္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား စသည္တို႔ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက စတင္ခဲ့ေသာ 'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရလဒ္မ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ထိေရာက္မႈ' လုပ္ငန္းစဥ္သစ္ႏွင့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ OCR 
ေခ်းငွားသူႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဘဏ္၏အေထာက္အပံ့မ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း စသည္တုိ ႔သည္ ေထာက္ပံံ့ကူညီမႈမ်ား 
ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ တိုးျမႇင့္ေဆာငရ္ြကရ္နလ္ိုေၾကာင္း ႏုိငုင္တံကာသေဘာတညူခီ်ကမ္်ားႏငွ္လ့ည္း ခ်နိသ္ား ကိကု ္
စတင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖစသ္ည။္ လကရ္ွ ိေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာမဝူါဒမ်ားမွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအေထာကအ္ပံ ့မ်ားေပးရာတြင ္
စမီကံနိ္းမ်ားကုိတိကု႐္ိကုထ္တ္ုေခ်းသည္ပ့ံစုသံာ အဓကိေခ်းငွားသည္ ့ပံစုအံျဖစ ္တြငက္်ယခ္ဲ့ေသာ ကာလမ်ားက ေရးဆြ ဲ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမူဝါဒမ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေခ်းငွားေရးပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ 
တထီြငဆ္န္းသစထ္ားေသာ ရနပ္ံုေငြေထာကပ္ံမ့ႈစနစမ္်ား အားလုံးအတြက ္အက်ဳံးဝငရ္နလ္ိအုပသ္ည။္ ယင္းတို႔ကိ ုအစဥ ္
အလာအရ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စမီကံနိ္းဗဟိုျပဳ ေဘးကင္းလံၿုခံဳမႈးအစအီမမံ်ားက ျဖည္ဆ့ည္း ေပးႏုငိမ္ညမ္ဟုတပ္ါ။ ေခ်းငွား 
မႈပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ Multitranche Financing Facility (MFF) စသည့္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပ့ံေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ လုိက္နာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္းတိုု႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ
မ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားေစမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွားမႈ ပံုစံသစ္မ်ားထပ္မံ ေပၚထြက္လာျခင္း၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား 
ဆကလ္က္ျဖစပ္ြားျခင္းတို႔ႏငွ္အ့တူ ေခ်းငွားသူႏုငိင္မံ်ား ဘကမ္လွည္း အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလသဲြားမည ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး အစအီမမံ်ား၏ ဆီေလ်ာမ္ႈႏငွ္ ့ထိေရာကမ္ႈကိ ုျမႇင္တ့ငသ္ြားရန ္အျမလဲိအုပ္ေန 
မည္သာျဖစ္သည္။
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၃။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

က။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လက္ရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ား

၁၄။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လက္ရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားမွာ 
ေယဘယု်အားျဖင္ ့ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိ ုေရွာင႐္ွား ရန၊္ 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနည္းေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ သည္။ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးလုပင္န္းစဥမ္်ားေၾကာင္ ့ထိခိကုန္စန္ာသြားေသာ သို႔မဟတု ္ေဘးဖယထ္တ္ုျခင္းခရံေသာသူမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ု
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလည္းပါဝငသ္ည။္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ လက္ရွ ိေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒဆိငုရ္ာမူေဘာငတ္ြင ္
သဘာဝပတဝ္န္းက်င၊္ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယစ္မု်ားႏငွ္ ့မမိဆိႏၵအေလ်ာကမ္ဟတုဘ္ ဲေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းႏငွ္ ့
ပတ္သက္္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားမူဝါဒသံုးခုပါဝင္သည္။9 ၎တို႔ကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လုပ္ငန္း 
ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား10တြင ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲ
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္11 ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား12 ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလက္စြဲႏွင့္ 
ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး လက္စြဲစာအုပ္ (ေအာက္ေျခမွတ္စု- ၂) ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝဝ၃) တုိ႔တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အသုံးဝင္သည့္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
မူဝါဒသုံးခုအျပင္ ေရ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သစ္ေတာက႑စသည့္ အျခားေသာ က႑အလုိက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးမ်ားတြင္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

၁၅။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာ လိအုပခ္်ကမ္်ား။ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒသံုးခစုလံုးတြင ္သက္ေရာကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္္လံုးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို 
ေလ်ာ့က်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တို႔ကုိ စနစ္တက်သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။ 
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒမ်ားသည ္(၁) စမီကံနိ္းစက္ဝန္း၏ အေစာပိငု္းကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွိေသာ အက်ဳိးဆက ္
မ်ားကုိ ေဖာထု္တၿ္ပီးဆန္းစစ္ျခင္း (၂) ၾကံဳေတြ႕ႏုငိသ္ည္ဆ့ိုးရြားေသာ အက်ဳိးဆကမ္်ား ကိ ုေရွာင႐္ွားရန၊္ ေလ်ာပ့ါးသြားေစရန၊္ 
အက်ဳိးဆက္နည္းပါးေစရန္ႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တန္ရာတန္ေၾကး ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ရန္ စသည္တုိ႔ကုိအစီအစဥ္ 
ဆြဲၿပီး လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (၃) စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်ိန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်ိ္န္မ်ားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာ
မႈခံစားရမည့္သူမ်ားကုိ အသိေပးၿပီးတုိင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းမဝူါဒမ်ားသည ္ပဂုၢလိက႑လုပင္န္းမ်ားအပါအဝင ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္ ွရနပ္ံုေငြ ေထာကပ္ံထ့ားေသာ စမီကံနိ္းမ်ား 
အားလံုး၊ စမီကံနိ္းအစတိအ္ပိငု္းအားလံုးႏငွ္ ့အက်ဳံးဝငသ္ည။္ အေသးစတိ ္လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈဆိငုရ္ာလိအုပခ္်ကမ္်ား
ကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ (ေအာက္ေျခမွတ္စု ၁ဝ မွ ၁၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတြင္ ေအာက္ပါအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ (၁) အာရွဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံံ့ေပးမည့္စီမံကိန္းမ်ားကို 
စတင္ေဖာထု္တၿ္ပီးသည္ႏငွ္ ့တၿပိဳငန္က္ အဓကိက်ေသာ ျပႆနာရပမ္်ားကိ ုရွာေဖြေဖာထ္တ္ုျခင္းႏငွ္ ့တိငု္းတာသတမ္တွ ္
ျခင္းကိစုတင္ေဆာငရ္ြကၿ္ပီး စမီကံနိ္း စကဝ္န္းတစ္ေလွ်ာက္္လံုးတြငလ္ည္း ဆကလ္က္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း (၂) အက်ဳိးဆက ္
မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စီမံကိန္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း (၃) စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်ိန္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္သူမ်ားကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမီမည့္ ပံုစံ၊ နည္းလမ္း၊ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း (၄) ေဘးကင္း 

9ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒတြင္ အဓိကအေၾကာင္းရာ ၅ ခုပါဝင္ရာ ငါးခုေျမာက္အေၾကာင္းသာလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ (ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ADB ၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ စာပုဒ္ ၃၀၊ ၅၀၊၇၀)
10 ADB ၂၀၀၆ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လက္စြဲအပိုင္း F1 ADB ၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ မနီလာ
11 ADB ၂၀၀၆ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လက္စြဲအပိုင္း F2 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရျခင္း ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ မနီလာ
12 ADB ၂၀၀၆ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လက္စြဲအပိုင္း F3 ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ။ မနီလာ
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လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး စီမံကိန္းစက္ဝန္း၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း13 စသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္
ရာမူဝါဒမ်ား အရ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အတူတကြ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

၁၆။ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား။ လက္ရွိေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒသုံုးခုစလံုး၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွာ 
မူဝါဒမ်ားတြင္ျပဌာန္းထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ေခ်းငွားသူ/ ဝန္ 
ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ  
ဆန္းစစခ္်ကမ္်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ ထိခိကုမ္ႈရွမိည္သ့မူ်ားႏငွ္ ့သကဆုိ္ငရ္ာ ရပရ္ြာလထူကုို တုိငပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဘး 
ကင္းလံၿုခံဳေရးအစအီမမံ်ားကိ ုႀကိဳတင္ျပငဆ္ငၿ္ပီး က်င္သ့ံုးျခင္း၊ ထိအုစအီမမံ်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈကိ ုေစာင္ၾ့ကည္ ့
စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္ျပျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ၏္ အခန္းက႑မွာ ေခ်းငွားသ/ူဝန္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားသို႔ မဝူါဒပိငု္းဆိငုရ္ာ လုိအပခ္်ကမ္်ားကုိ ရငွ္းျပျခင္း၊ စမီကိံန္း 
ဆန္းစစ္ေနခ်နိ္ႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေနခ်နိမ္်ားတြင ္၎တုိ႔အေနႏငွ္ ့လိအုပခ္်ကမ္်ား ျဖည္ ့ဆည္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္
လိုအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ရန္ပုံေငြမခ်ထားမီ ႀကိဳတင္ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္္ကြပ္ကဲျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္းရွိ စီမံကိ
န္းကိုအတည္ျပဳရန္ဆန္းစစ္ခ်ိန္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်ိန္မ်ားတြင္ အထူးအာ႐ံုစိုက္ရန္ လိုအပ္သလို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္္လံုးတြင္လည္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို လုိက္နာျခင္းရွိ/မရွိ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
စစ္ေဆးေနရမည္ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စီမံကိန္း စြမ္းေဆာင္ရည္အ
ကဲျဖတမ္ႈအစရီငခ္စံာမ်ားတြင ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒမ်ားကိ ုလိကုန္ာေဆာငရ္ြကမ္ႈ အေျခအေနကုိလည္း ေဖာ္ျပရသည။္

ခ။ မူဝါဒမ်ားလိုက္နာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္း

၁၇။ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍14 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္သည္ စီမံကိန္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဌာန၏ အကူ 
အညီျဖင္ ့ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆုိငရ္ာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏငွ္ ့လုပင္န္းေဆာငရ္ြကမ္ႈဆိငုရ္ာ လပုထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားႏငွ္ ့လမ္းၫႊန ္
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို အၾကံေပးရန္ အဓိက တာဝန္ရွိသူမွာ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သံုး ျခင္းရွိ/မရွိ 
စမီကိံန္းစကဝ္န္းတစ္ေလွ်ာက္လုံ္း စစ္ေဆးေနသည။္ အကယ္၍ စမီကံနိ္းတစခ္ကု လုိကန္ာျခင္းမရွမိည္ ့အလားအလာႏငွ္ ့
ၾကံဳလာရပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈျပန္လည္သုံးသပ္ေရးအစည္းအေဝးတြင္ စည္းကမ္းလုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ အမွန္တကယ္လိုက္နာျခင္းရွိ/မရွိကို ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ဖြဲဲ႕စည္း 
ထားေသာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသည္။ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
လိအုပခ္်ကမ္်ားကုိ ဘတုအ္ဖြဲ႕ဲခြင့္ျပဳခ်ကမ္တငမ္ ီၿပီးျပည္စ့ံုေအာင္ေဆာငရ္ြကထ္ားရသည။္ စမီကံနိ္း အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္
ေနစဥအ္တြင္း၌လည္း ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာျပဌာန္းခ်ကမ္်ားကိ ုလိကုန္ာျခင္း ရွ/ိမရွစိစ္ေဆးမည္ ့အဖြ႕ဲမ်ားကုိေစလႊတ ္
ၿပီး အကယ္၍လိက္ုနာက်င့္သ့ံုးရနပ္်ကက္ြကမ္ည္အ့ေျခအေနမ်ားႏငွ္ ့ၾကံဳေတြ႔ရပါက လိအုပ္ေသာ အေရးယ ူေဆာငရ္ြက္မႈ 
မ်ားကိုျပဳလုပ္ေစသည္။

၁၈။ တာဝန္ခံမႈစနစ္။ ၂ဝဝ၃ ေမတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာစနစ္သစ္တစ္ခုုကုိ စတင္ 
က်င့္သံုးခဲ့သည္။15 အာရွဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သည့္သူမ်ားအတြက္ 
နစ္နာမႈမ်ားကိုုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားအပါအဝင္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း 

13 ADB  ၏ လူထုဆက္သြယ္ေရး မူ၀ါဒ ၂၀၀၅သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ား အပါအ၀င္ ADB၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္တင္ျပသည္။ 
14 ADB ၂၀၀၁။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ မနီလာ။
15 ADB ၂၀၀၃။ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း- ADB၏ တာ၀န္ခံမႈ စနစ္သစ္္ တည္ေဆာက္ျခင္း။ မနီလာ။
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မေဆာငရ္ြကဘ္ ဲခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ႏိငုသ္ညမ္်ားကိ ုအစရီငခ္ရံန ္တည္ေထာငက္်င္သ့ံုးျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထိတုာဝနခ္မံႈစနစသ္ည ္
လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းရပ္ (၁၉၉၅) ကုိ လုံးဝအစားထုိးလုိက္သည္။16 ထိုတာဝန္ခံမႈ စနစ္သစ္တြင္ သီးျခားစီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္စပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခုပါဝင္သည္။ (၁) ဘဏ္၏ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားကုိ 
ကညူရီန္ႏငွ္ ့၎တို႔ျပႆနာမ်ားကိ ုအေျဖရွာရနအ္တြက ္စမီကံနိ္းအထူးပံပ့ိုးသူ ဦးေဆာငသ္ည္ ့တုိငပ္င္ေဆြးေႏြးမႈျဖစစ္ဥ္ႏငွ္ ့
(၂) စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအေနႏွင့္ ဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားလိုက္နာမႈသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို 
စည္းကမ္းလိုုက္နာ ေစာင့္ထိန္းမႈအတြက္ သံုးသပ္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဂ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

၁၉။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေခ်းငွားမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္မႈကုိ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကတည္းက တရားဝင္ထည့္သြင္းထားခဲသ့ည္။ 17 လက္ရိွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိငရ္ာ မူဝါဒကုိ 
စတငက္်င္သ့ံုးေသာ ၂ဝဝ၂ ခုႏစွတ္ြင ္ဘဏသ္ည ္ဆယစ္ုႏစွ္ႏစွခ္စုာ သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္ဆန္းစစခ္ဲမ့ႈမ်ားႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြမဲႈ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈနယ္ပယ္တို႔မွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ယ္ဝန္းလာခဲ့သည္။ ကနဦးက နည္းပညာ 
ဆိငုရ္ာဆန္းစစမ္ႈႏငွ္ ့ဆံုး႐ံႈးပ်ကစ္ီးမႈေလ်ာခ့်ေရးတို႔ကိ ုအဓကိဦးတညခ္ဲရ့ာမ ွေနာကပ္ိငု္းတြင ္အလံုးစံ ုသက္ေရာက္ေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmental Management Plan- EMP) တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္အထိ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလလဲာခဲ့သည္။ EMP ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
ဘတ္ဂ်က္ႏငွ့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအစီအမံမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို စဥ္းစားျခင္း 
မ်ားလည္း ပါဝငလ္ာသည္။ လပုထ္ံုးလပုန္ည္းအရ စည္းကမ္း လိကုန္ာမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတကလ္ာေသာလ္ည္း 
မူဝါဒမ်ားလိုက္နာမႈ၏ အဓိက အႏွစ္သာရပိုင္းတြင္မူ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဓိကအႏွစ္သာရပိုင္းဆိုသည္မွာ  
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္မႈမွ ေတြ႕ရွခိ်ကမ္်ား ႏငွ္ ့အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုစမီကံနိ္းဒီဇိငု္းအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္း၊ EMP 
ကို ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူက ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းကို ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၂ဝ။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ Operation Evaluation Department (OED) ၏ Special Evaluation Study on 
Environmental Safeguards18 က အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒေအာက္မွ ေဘးကင္း 
လံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ အစတိအ္ပိငု္းမ်ားသည ္ဆီေလ်ာမ္ႈရွၿိပီး ဘဏမ္ရွနပ္ံုေငြေထာကပ္ံ့ေသာ စမီကံနိ္းမ်ားတြင ္ဆိုးရြားေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမရွိေအာင္ ေရွာင္႐ွားႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ 
ကုန္က်ေသာစရိတ္က စီမံကိန္း၏စရိတ္ထိေရာက္မႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထုိေလ့လာမႈက သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳသည္။ (၁) ေခ်းေငြလုပ္ငန္း မစမီႀကိဳတင္ 
ေဆာငရ္ြက္ရေသာ လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့ခြင့္ျပဳခ်ကတ္ို႔အစား ရလဒမ္်ားေဖာ္ေဆာင္ႏုငိမ္ႈကိ ုပိမုိအုေလး ထားရန ္(၂) သဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံစနစ္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ (၃) မူဝါဒ၏သက္ေရာက္မႈကုိ စီမံကိန္းမ်ားမွသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈအဆုံး အက်ယ္ 
အျပန္႔သက္ေရာက္ေစရန္ (၄) ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ေမွ်ာ္ရည္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေဘးကင္း 
လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ရန္ စသည္တုိ႔ကုိ အၾကံျပဳခဲသ့ည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ ကပင္ အာရွ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္အား 
(၁) သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖြ႕ဲမ်ား၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ကြၽမ္း 
မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ (၂) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အစိ္ုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို အခန္းက႑ပိုေပးရန္ (၃) 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဘီ အမ်ဳိးအစားစီမံကိန္းမ်ား၏ ေလွ်ာက္္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

16 ADB ၁၉၉၅။ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း ။ မနီလာ။
17 ADB ၁၉၇၉။ ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ မနီလာ။
18 ADB ၂၀၀၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အထူးေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ။ မနီလာ။  ADB ၂၀၀၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အထူးေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ။ မနီလာ။
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အမ်ဳိးအစားေအ စီမံကိန္းမ်ားကို ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ ႀကိဳတင္အသိေပး ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ (၄) 
ႏိုင္ငံစနစ္မ်ားကုိ အားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ (၅) ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္(ယင္းတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္) စသည့္အခ်က္မ်ားကို အၾကံ 
ျပဳခဲ့သည္။

၂၁။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ 
ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏အလားတူ မူဝါဒကုိအေျခခံၿပီး ၁၉၉၅ တြင္စတင္ေရးဆြဲသည္။ အာရွ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္ ွရနပ္ံုေငြေထာက္ပံ့ေသာ စမီကံနိ္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝ ေထြျပားလာသည္ႏငွ္အ့မွ် အိုးအိမ၊္ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈ၊ 
အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္အေျခခ်ေနသူမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ မရွိေသာ္လည္း အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း ဆုံး႐ံႈးျခင္းစသည္ ့သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိ ုကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္လိအုပလ္ာသည။္ ထိမုဝူါဒကုိ လက္ေတြ႔က်င္သ့ံုး 
စဥတ္ြင ္ရရွလိာေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ နယပ္ယအ္မ်ားအျပားတြင ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ (၁) ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အတိအက်မရွိသူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း (ဥပမာ ၿမိဳ႕ျပက်ဴးေက်ာ္မ်ား)၊ (၂) ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈအတြက ္နစန္ာေၾကးတြင ္ေရႊ႕ေျပာင္းစရတ္ိ၊ ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ျခင္းႏငွ္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကစိၥမ်ား
ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (၃) ထိခိုက္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းျဖစ္ေစျခင္း (၄) သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းစသည္တို႔အတြက္ DMC မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း စသည္တို႔သည္ ပိုမိုတိုး
တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၂။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ႏွင့္ပတ္ 
သက္္ၿပီး ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ OED SES က19  မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ 
ထိခို္က္သူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း DMC မ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းတြငလ္ည္းေကာင္း ေယဘယု်အားျဖင္ ့ရလဒမ္်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိငုသ္ညဟု္ဆိသုည္။္ သို႔ရာတြင ္
သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ စရိတ္ထိေရာက္မႈနည္းၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲ 
သူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ ကုန္က်ေသာစရိတ္မွာ ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ျမဲမႈ 
အားနည္းႏိုင္သည္ဟု ဆန္းစစ္ထားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး SES က မူဝါဒအသစ္ ျပင္ဆင္သည့္ကာလအတြင္း ဘဏ္အေနႏွင့္ 
(၁) ၁၉၉၅ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းၫႊန္ 
ၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကိ ုျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းရန္ႏငွ္ ့မဝူါဒသည ္စီးပြားေရးႏငွ္ ့မလူအသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလပုင္န္းမ်ား 
ထိခိုက္ျခင္း(သို႔) စြန္႔လႊတ္ရျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိ/မရွိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ (၂) 
ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္၊ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈအေထာက္အပံ့၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေျမယာ 
ရယူူျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈစံမ်ားကို ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာဖြင့္ဆုိရန္ (၃) စြမ္းေဆာင္ရည္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ ရလဒ္ အေျခခံမူေဘာင္ကို ေရးဆြဲရန္ (၄) 
ေျမယာရယူူမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ DMC ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းရွိစနစ္မ်ားကို ပိုမို 
အားကုိးအားထားျပဳေစရန္ (၅) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာေရႊ႕ ေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ေပး ရန္စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း 
အၾကံျပဳသည္။ SES သည္ မူဝါဒလုိ အပ္ခ်က္ႏွင့္ ရရိွႏိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းအင္အားကြာဟမႈကုိေဖာ္ျပၿပီး SPU တြင္ 
မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအမံကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းသည္။

19 ADB ၂၀၀၆။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အထူးေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ။ မနီလာ။
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၂၃။ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာမဝူါဒကုိ 
၁၉၉၈တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ မူဝါဒျပဌာန္းခ်က္တြင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုုမ်ားဟူေသာ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင္ဆ့ိခု်ကသ္ည ္က်ယဝ္န္းၿပီး မၾကာေသးမ ီဆယစ္ုႏစွမ္်ားအတြင္း ရရွခိဲ့ေသာ ႏုငိင္တံကာသေဘာတညူမီႈ မ်ားအေပၚတြင ္
အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕စသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ မ်ားပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားက 
ျပဌာန္းထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုုမ်ား အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္မႈကိုလည္း လုိက္နာသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေဒသတြင္းမူဝါဒကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာၾကံဳရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚ၊ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူဦးေရဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ႏို္င္ငံေရး-အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္မ်ား 
မ်ားစြာ ကြဲျပားျခားနားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
(ရိွလ်င္)သည္လည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မူဝါဒႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မႈမရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒလက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမွာ ေရာႁပြမ္းေနၿပီး အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။ (၁) ဌာေနတိုင္းရ
င္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအမွတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမယာ၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ဆက္ခံပို္င္ခြင့္ကိုအသိအမွတ္ျပဳေရး (၂) ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြ
ယ္စုုုမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအၾကားတြင္ မွ်တစြာခြဲေဝေရး (၃) ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
မႈျပဳရာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း သင့္ေလ်ာ္ေစေရး စသည္တို႔မွာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

၂၄။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးအစအီမမံ်ားႏငွ္ပ့တ္သက္သ္ည္ ့၂ဝဝ၇ OED SES20 

က မူဝါဒသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ 
မႈ မရွလိဟုွ ေကာက္ခ်ကခ္်ခဲသ့ည။္ ဘဏမ္ရွနပ္ံုေငြေထာကပ္ံ့ေပးေသာ စမီကိံန္းမ်ားသည ္ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိ ု
ေရွာင႐္ွားႏုငိ္ျခင္း သို႔မဟတ္ု ထခိိကုမ္ႈနည္းေအာင္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုၾ္ကေသာလ္ည္း ယင္းတို႔မ ွျပနလ္ည ္ေနရာခ်ထားေရးႏငွ္ ့
သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ အစအီစဥမ္်ားကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစလ္ာျခင္း သာျဖစၿ္ပီး ဌာေနတိငု္း
ရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာ အစအီစဥမ္်ားႏငွ္ ့သကဆ္ိငု္ျခင္းမရွလိွေပ။ SES ၏အလိအုရ အျခားအစအီစဥမ္်ားရွိေနၿပီး
ခ်ိန္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ခံစားရျခင္းမရွိဆို
သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ လက္ရွိမူဝါဒက်င့္သံုးပံုသည္ စရိတ္ထိေရာက္မႈမရွိဘဲအာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ
သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္  ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ရန္လည္း အခြင့္အလမ္းနည္းေန သည္။ SES က SPU 
(ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္) ကာလအတြင္း ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အၾကံျပဳသည္။ (၁) ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုု၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ အပါအဝင္ ယင္းမူဝါဒ အတြင္းရိွ နားလည္မႈ 
လြဲမွားေစၿပီး ေဝဝါးေနေသာေနရာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြင့္ဆိုရန္ (၂) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္
စမု်ားအတြက ္ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားသည ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏငွ္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ထိခိကု ္ပ်ကစ္ီးမႈမ်ားေၾကာင္ ့
အဓိကျဖစ္သည္ဆုိပါက ယင္းတုိ႔၏အေရးကိစၥကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ေရးအစီအမံ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း EMP 
တြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ (၃) စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္ 
မ်ားတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳရာ၌ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ (၄) ဌာေန
တိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆုိငရ္ာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈမ်ား ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္လိအုပ္ေသာစြမ္းေဆာငရ္ည ္မ်ားကိ ု
တစ္ဆင့္ခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးသြားရန္ (၅) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားရန္ စသည့္အခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္
စုုုမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားဆိုင္ရာ အထူးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ဘဏ္၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
20 ADB ၂၀၀၇ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ။ မနီလာ။
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အစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္္သည့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈရလဒ္မ်ားကိုလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။21 

၂၅။ ဆက္စပ္ပတ္သက္္ေနသာ ကိစၥရပ္မ်ား။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့မႈအား ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစြမ္းရည္ ပိုုမိုတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုုလည္း အေလး 
အနက္ ေထာက္ျပၾကသည္။ စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားမွာ (၁) တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈတို႔ ႔၏ အရည္အေသြး (၂) DMC မ်ား၏ 
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ လံုေလာက္မႈရွိေရး (၃) စီမံကိန္း စက္ဝန္းအတြင္း ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ေရွ႕ေနာက္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္၊ (၄) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ဆိငုရ္ာ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ား အရညအ္ေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္းစသည္ ့အခ်က္မ်ား ျဖစသ္ည။္ အလားတူပင ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး 
အစအီမမံ်ားအတြက ္သင့္ေလ်ာလုံ္ေလာက္ေသာ ရနပ္ံုေငြမ်ားခ်ထားေပးေရး သညလ္ည္းအလြနအ္ေရးပါသည။္ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔က အဓိက က်သည္္။ (၁) ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးျခင္း (ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးရမည့္ေငြမ်ားႏွင့္ အျခား) (၂) 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၃) အေသး စိ္တ္အင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ လိက္ုေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစရန ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳ ေရးအစအီမမံ်ားကိ ုျပငဆ္င္ေျပာင္းလဲႏုငိ္ျခင္း 
(၄) ကန္ထ႐ိုက္တာအဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကီးႀကပ္္ကြပ္ကဲမႈကိုု တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ (၅) အာရွ 
ဖြြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ႀကီးႀကပ္က္ြပက္မဲႈႏငွ္ ့မဝူါဒမ်ားလိက္ုနာမႈ ေစာင္ၾ့ကည့္ေရးစနစမ္်ားကိ ုဆီေလ်ာမ္ႈရွိေစရန ္အထူးသျဖင္ ့
ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေရးမ်ား ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

21ADB OEDသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအား ဘက္မလိုက္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္သည္။
HTTP://WWW.ADB.ORG/EVALUATION/SAFEGUARD-POLICIES.ASP
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၄။ အဓိကက်ေသာမူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာကိစၥရပ္မ်ား

က။ မူဝါဒေရးရာရွင္းလင္းတင္ျပမႈႏွင့္ နယ္ပယ္

၂၆။ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႈ ၊ ေရွ႕ေနာက္ညီမႈႏွင့္ အလံုးစံုသဟဇာတျဖစ္မႈ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ 
သံုးခုစလံုးတြင္ ဘံုအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္နိယာမစည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ေဝဝါးမႈမ်ား၊ ထပ္တူျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေရွ႕ေနာက္မညီၫြတ္မႈမ်ားမွာလည္း အထင္အရွားပါဝင္ေနသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ - (၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ လူမႈေရးအစိတ္အပိုင္းမ်ား မည္မွ်ပါဝင္သင့္သည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာသတ္မွတ္ရန္ (၂) ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ 
မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒထဲတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း (၃) မူဝါဒသုံးခုစလုံးသည္ လူထု 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား လုိအပ္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို 
ေရ႕ွေနာက္ညီၫႊတ္ေအာင ္ညိႇႏိႈင္းထားမႈမရွိျခင္း (၄) မဝူါဒမ်ားသည ္မတညူီေသာ ေခ်းငွားမႈနည္းလမ္းမ်ားႏငွ္ ့သကဆုိ္ငရ္ာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမတူညီေနျခင္း (၅) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လက္တေလာ 
ကာလတြင္ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား  ႏွင့္ေရာေထြးလ်က္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒ၏ အေရးပါေသာ 
ရညမ္နွ္းခ်ကပ္န္းတိငုမ္်ား ေပါက္ေရာက္ေရးအတြက္ အေရးမပါေသာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ား လိက္ုနာ ေဆာငရ္ြက္ေစေရးကိ ု
ထိုက္သင့္သေလာက္ အေရးမထားမႈမ်ားရွိျခင္း (၆) လက္ရွိ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းၫႊန္မ်ားမွာ အာရွ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ျဖည့္ဆည္းရမည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ေရာၿပီးေဖာ္ျပထားသျဖင့္ တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ား 
ေရာေထြးၿပီး မရွင္းမလင္းျဖစ္ေစျခင္း စသည္တု႔ိ ျဖစ္ၾကသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား အခ်င္းခ်င္းစပ္ဟပ္မႈႈ 
ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားလိုက္နာရမည့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္မ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ မည္သည္တို႔ကိုု 
ေဆာငရ္ြက္ရမညက္ိ ုရငွ္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးသည္အ့ျပင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိငရ္ာရလဒမ္်ား၏ အရညအ္ေသြး ျမင္မ့ားေရးအတြက ္
၎တို႔၏မတူညီေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

၂၇။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကိုရည္ေမွ်ာ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကြဲျပားျခားနား 
ေစရန္။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ 'Do no Harm' (မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနကို မထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း)အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာေနွာလ်က္ရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒတြင္ (၁) ဆင္းရဲမႈ     
ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ (၂) စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈထြန္းကား လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၃) တစ္ကမ႓ာလံုး 
ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသအဆင့္ရွိ အသက္ဇီဝမ်ဳိးစံုေထာက္ပံ့ေရးစနစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ (၄) မိတ္ဖက္ဆက္ 
ဆံေရးမ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ (၅) အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားေပါင္းထည့့္ျခင္းဟူ၍ အစိတ္အပိုင္းႀကီး ငါးခု ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔အထဲမွ ပထမဦးဆံုး 
အစိတ္အပုိင္းေလးခုတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေကာ္ပုိရိတ္အဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မဟာဗ်ဴဟာလည္း 
ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ ပဥၥမအစ္ိတ္အပုိင္းတြင္သာ စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္တိုင္းတာျခင္းကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သေဘာဆန္ေသာ၊ က႑တုိင္းႏွင့္အက်ဳံးဝင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ကစိၥမ်ားကုိ သီးျခားစခီြထဲတ္ုျခင္းအားျဖင္ ့ႏစွမ္်ဳိးစလံုးအတြက ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏငွ္ပ့တသ္က္ၿ္ပီး အာ႐ံစုူးနစမ္ႈႏငွ္ ့
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ဦးစားေပးမႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမွ အနာ
ဂတ္ကိုုေမွ်ာရ္ည္ေသာအစတိအ္ပိုငု္းမ်ားကိ ုေကာပ္ိရုတိအ္ဆင္ ့မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင္ ့ေဖာ္ေဆာငသ္ြားႏုုငိ ္   မည ္ျဖစသ္ည။္ 
အလားတူပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒမွ အနာဂတ္္ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သီးသန္႔ 
သေဘာေဆာင္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားအား လိုက္နာေစရန္ ကြပ္ကဲမႈေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မျပဳေတာ့ဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားေပၚတြင္သာ အဓိကထားၿပီး က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားကို အဓိက မထားသည့္အခ်က္မွာ ဆီေလ်ာ္သည္ဟုဆိုႏုိင္သည္။

၂၈။ အျခားေပၚလစီမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ပါဝင္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
အစီအမံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
အစီအမံမ်ားစြာသည္ အာရွဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ က႑အလိုက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ရွိေနေသာ မူဝါဒႏွင့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာအမ်ားအျပားထဲတြင္ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိေနသည္။22  ယင္းမူဝါဒကုိ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားအား အစိတ္အပိုင္းအလိုက္သာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚတြင္ တစ္စိတ္တပိုင္း မွီတည္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသု႔ိအစိတ္ အပိုင္း
မ်ားအျဖစခ္ြဲျခားေဆာငရ္ြကထ္ားျခင္းေၾကာင္ ့စမီကိံန္း၏သက္ေရာကမ္ႈအေပၚတြင ္တစလ္ံုးတစစ္ည္းတည္း ႐ႈျမင္ႏုငိမ္ႈမွာ 
အားနည္းသြားသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာဆန္းစစ္မႈ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထုိမူဝါဒသည္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္ေရး (ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္မႈအပါအဝင္)၊ 
ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သ
က္္ၿပီး စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးမည့္ မူဝါဒအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္သတ္မွ
တ္ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားကိ ုရငွ္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားႏုငိ္ျခင္းမရွိေပ။ စမီကံနိ္းမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က္သ္ည္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၾကံဳႀကိဳက္သလုိ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏအ္ေနႏငွ္ ့လကရ္ွအိခ်နိတ္ြင ္အျခားေသာက႑ အလုကိမ္ဝူါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထတဲြင္ေရာေႏွာ
ပါဝင္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို တစ္ေပါင္းတစည္းထဲျဖစ္ေအာင္ 
စုစည္းဖို႔လိုသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
က႑အလိုက္ကိစၥရပ္မ်ားအက်ဳံးဝင္ရမည့္အျပင္ (၁) သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္မႈ (၂) ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္သန္႔စင္ေရး (၃) ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး (၄) လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ (၅) ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားစသည္တို႔ 
အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပ ထားရမည္။

၂၉။ အေျခခအံက်ဆံုး အလပုသ္မားေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏငွ္ ့က်ားမလမူႈေရးရာကစိၥတု႔ကိဲ့သ့ို႔ေသာ လမူႈမ်က္ႏွာစာ မ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းျခင္း။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားေၾကညာခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ အေျခခံအက်ဆံုး 
အလုပ္သမားေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ က်ားမလူမႈေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းေပးရန္ 
အခ်ဳိ႕ေသာ သက္ဆိုင္ပတ္သက္္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ အေျခခံအလုပ္သမားဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမို 
က်ယ္ျပန္႔ ႔ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိစၥမ်ားကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆုိင္ရာမူဝါဒ (၂ဝဝ၁) တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကိုလည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလက္စြဲလမ္းၫႊန္မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ထား 
သည္။23 အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ က်ားမလမူႈေရးရာ ႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆ္ုိငရ္ာမဝူါဒ (၁၉၉၈) ႏငွ္ ့သကဆ္ိုင္ရ္ာလပုင္န္းေဆာင ္
ရြက္မႈလက္စြဲလမ္းၫႊန္ကိုက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ားမလူမႈေရးရာကိစၥကို အထူးဂ႐ုျပဳ 

22ဘဏ္၏ သစ္ေတာေရးရာ 1995 ဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑အတြက္ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ျခင္း မူ၀ါဒ 1995 အာရွဖြံ႕ၿဇိဳးေရးဘဏ္၏ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒ ၂၀၀၁ 
ကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားပါ၀င္ၾကသည္။
23 ADB ၂၀၀၇။ လုပ္ငန္းလက္စြဲ။ အပိုင္း C3 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္မႈ။ မနီလာ။
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အေလးထားမႈမ်ားရွိပါသည္။24 သုိ႔ရာတြင္ က်ားမလူမႈေရးရာ စဥ္းစားမႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ မူဝါဒမ်ား 
တြင္လည္း သီးသန္႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္ဟု လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။

၃ဝ။ မူဝါဒနယ္နိမိတ္၊အစပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး။ မိမိသေဘာဆႏၵ 
အေလ်ာက္မဟတုဘ္ ဲေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းဆိငုရ္ာ မဝူါဒႏငွ္ ့ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာ မဝူါဒမ်ားကိ ု
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း ရရိွေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာ ေပၚလစီတစ္ခုခ်င္းစီ ၏နယ္ပယ္ႏွင့္ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္သက္ဝင္မည္စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
လုိေနေသးသည္။ Special Evaluation Study (ေအာက္ေျခမွတ္စု ၁၉) အရ မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ 
ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေျမယာ(သို႔) ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ 
ရယူူျခင္း၊ ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဧရိယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္က်င့္သုံးရေၾကာင္းကုိ 
ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသင့္သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရိွမူဝါဒသည္ လူကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ 
ကိုလည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ဖြင့့္ဆိုေပးထားသင့္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဥပမာ ျမစ္ေျခရွိ ငါးသယံဇာတမ်ားကို 
လကလွ္မ္းမမီေတာ့့ျခင္းႏငွ္ ့ေရအရင္းအျမစမ္်ား ေလ်ာပ့ါးလာျခင္းစေသာ သဘာဝအရင္းအျမစမ္်ားကိ ုလကလွ္မ္းမမီႈအကန္႔ 
အသတ္မ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ေျမယာရယူူမႈႏွင့္ ပတ္သက္္ျခင္း 
မရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း အက်ဳံးဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းထားသင့္္သည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈႈမ်ားအားလုံးကို 
ေရွာင႐္ွားျခင္း၊ ေလ်ာပ့ါးေအာငလုု္ပ္ျခင္း၊ ဆုိးက်ဳိးေလ်ာခ့်ျခင္းႏငွ္ ့နစန္ာေၾကးေပးျခင္း စသညတ္ို႔အားလံုးကိ ုေဆာငရ္ြကရ္န ္
လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင့့္သည္။

၃၁။ လက္ရွိအေနအထားအရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု 
ဟူေသာေဝါဟာရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္သံုးရမည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ 
မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဟူေသာ ေဝါဟာရကို ဖြင့္ဆုိရာတြင္ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ယင္းေဝါဟာရ႐ႈပ္ေထြးမႈကို အေျခအေနဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြ
ယ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ၎တို႔၏ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာနယ္ေျမႏွင့္ ဘံုရပိုင္ခြင့့္မ်ားႏွင့့္ပတ္သက္္ၿပီး 
သေဘာထားအျမငက္ြဲျပားျခင္းစသည္ ့အခ်ကမ္်ားက ပိမုိ႐ုႈပ္ေထြးေအာင ္လပု္ေဆာင္ေနၿပီး ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ ္
စုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသတ္မွတ္ရတြင္သံုးေသာ ဝိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထား 
ဖို႔လုိအပ္ေနသည။္ အလားတူပင ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား၏ ဂဏုသ္ကိၡာ၊ လူ႔အခြင္အ့ေရး၊ အသက္ေမြးစနစမ္်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ နယ္ေျမ၊ ဘံုအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပထဝီ၊ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္
မ်ားအေပၚ သက္ေရာကမ္ႈရွလိာလွ်င ္သကဆ္ိငုရ္ာမဝူါဒကိ ုအသကသ္ြင္းအေကာင ္အထည္ေဖာရ္န ္လိအုပ္ေၾကာင္းကိလုည္း 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားရမည္။

၃၂။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့့္တင္ျခင္း။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒပန္းတိုင္ 
မ်ား ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေရးတြင ္တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈႏငွ္ ့ပူးေပါင္းပါဝငမ္ႈတို႔က အခရာက်သည။္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ 
လက္ရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဌာန္းခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ဆိုင္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း၌ ေပၚထြက္လာေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ဆိငုရ္ာကိစၥရပမ္်ားအား ေဖာထ္တ္ုေျဖရငွ္းႏိငု္ေရးအတြက ္စမီကံနိ္းေၾကာင္ ့ထခိိက္ုမည္ ့သူအားလုံံးႏငွ္ ့ရပရ္ြာလထူတုို႔ကိ ု
ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳျဖန္ ႔ ႔ထားေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု 
အားလံုးက ျပဌာန္းထားၾကသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒသံုးခုစလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိခိုက္ 

24 ADB ၂၀၀၆။ လုပ္ငန္းလက္စြဲ။ အပိုင္း C2 က်ားမေရးရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ မနီလာ။
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မည့္သမူ်ားႏငွ့္ ရပ္ရြာလူထုအားလုံးကိ ုအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေခ်းငွားသူမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္ေနေစရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ 'အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈ' ဆုိသည္မွာ မည္သည္ကုိ ေခၚျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုုလည္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္လိုုသည္။ မူဝါဒက်င့္ သံုးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ရည္ၫႊန္းသည္။ (၁) စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္ၿပီး စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ေလွ်ာက္္တြင္လည္း 
ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္သြားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံစားရမည့္ ရပ္ရြာလူထုဖတ္႐ႈနားလည္ႏုိင္ၿပီး 
အလြယတ္ကလူကလ္မွ္းမီႏိငုမ္ည္ ့ဆီေလ်ာၿ္ပီးလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ုအခ်နိမ္နွ ္ထုတ္ျပန္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အင္အားသံုးအက်ပ္ကိုင္မႈ ကင္းစင္ေသာ ဝန္းက်င္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 
(၄) က်ားမလူမႈေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ လည္းရွိေသာ၊ အခြင့္အလမ္းနိမ့္ပါးသူမ်ားႏွင့္ 
ေဘးျဖစ္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (၅) စီမံကိန္းပုံစံ၊ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအက်ဳိးအျမတ ္မ်ားႏငွ္ ့အခြင္္အ့လမ္းမ်ားမွ်ေဝေရးႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရးဆိငုရ္ာ 
ကစိၥရပမ္်ားအပါအဝင ္ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်မတ္ွ ရာ၌ သကဆုိ္ငပ္တ္သက္သူ္မ်ားႏငွ္ ့အက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈခရံမည္သ့မူ်ားအား
လံုး၏ ဆီေလ်ာ္ေသာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား အားလံုးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ျဖစ္သည္။

၃၃။ စက္တင္ဘာ ၂ဝဝ၇ တြင္ ကမ႓ာ့့ကုလသမဂၢ၏ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံႀကီးက ဌာေနတုိင္းရင္း သား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ကုုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္း 
ေၾကညာစာတမ္းတြင္ "ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ မည္သည့္စီမံကိန္း မဆို 
အတည္မျပဳေသးမီတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္တိုင္ပင္အသိေပး ကာ 
သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ခ်မွတ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ရယူူရမည္" ဟုသတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းထားျခင္းပါဝင္သည္။ မျဖစ္မေနအေရးယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ယင္းေၾကညာစာတမ္းကို အာ
ရွပစိဖိတ္ေဒသရွိႏုိင္ငံအမ်ားအျပားကေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုုမ်ား 
အေနႏွင့္ ၎တို ႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းအား ကုိယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရွိျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားၿပီး 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုုမ်ား အေနႏွင့္ 
ေဘးျဖစ္လြယ္သည့္အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနႏုိင္ေသာ ေအာက္ေဖာ္္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ၎တို႔၏ 
သေဘာတညူခီ်ကကုိ္ ႀကိဳတငရ္ယူသူင္သ့ညဟ္ ုျပဌာန္းသင္ပ့ါသည။္ ယင္းတို႔မွာ (၁) ဌာေနတိငု္းရင္း သား မ်ိဳးႏြယစ္ုုမု်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို စီးပြားေရးအရဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း (၂) ဌာေနတိုင္း
ရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုုုမု်ားကိ ုအစဥအ္လာသုိ႔မဟတ္ု မ႐ိိုးဖလာဆက္ခံေနထုိင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား မ ွေနရာျပနလ္ညခ္်ထားေပးျခင္း 
(၃) ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား၏ ဥပဓအိမတွလ္ကၡဏာႏငွ္ ့မ်ဳိးႏြယ္စ္အုသိငု္း အဝိုင္္းကိ ုသတမ္တွ္ျပဌာန္းေပးသည္ ့
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈအရ အသံံုးျပဳရေသာ မိ႐ိုးဖလာ 
ဆက္ခသံည္ ့နယ္ေျမအဝန္းအဝိငု္းအတြင္းရွ ိသဘာဝ သယံဇာတအရင္း အျမစမ္်ားကု ိစီးပြားေရးအရဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ေဆာင ္
ရြက္ျခင္းဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ မူဝါဒလက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈအရ ၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးဆက္မ်ား သက္ေရာက္ 
ခံရမည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု
မ်ားက စုေပါင္းေဖာ္ျပသည္ ့ေဖာ္ျပခ်ကပ္င္ျဖစၿ္ပီး စမီကံနိ္းလပုင္န္းစဥမ္်ားကိ ုတစဥ္ီးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တရားဝငအ္သအိမတွ္ျပဳ 
ထားေသာ ကိုယ္စားျပဳသူမွျဖစ္ေစ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုမွ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ 
သေဘာတညူီျခင္းကုိရည္ၫႊန္းသည။္ အခ်ဳ႕ိေသာ လတူစဥ္ီးခ်င္းႏငွ္အ့ပုစ္မု်ားက စမီကံနိ္း လပုင္န္းမ်ားကုိိ ဆန္႔က်ငက္န္႔ 
ကြက္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္း တစ္ခုလုံးက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံၾကျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ခ။ မူဝါဒမ်ားလက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈႏွင့့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား

၃၄။ လုပ္ငန္းမစတင္မီႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဟန္ 
ခ်က္ညီေစျခင္း။ လက္ရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားသည္ စီမံကိန္းကိုဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ထံုး 
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လုပ္နည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသသာဓကမ်ားျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးကို အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ စီ
မံကိန္းမ်ားအမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္၌ ႀကီးႀကပ္္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာေရးကို အာ႐ံုစိုက္မႈ 
အားနည္းသည္။ လုပ္ငန္းမစမီေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္မႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ 
တို႔မွာအျမဲတမ္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္မေနတတ္ေပ။ ထုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုျဖည့္ဆည္း႐ံု သက္သက္ျဖင့္လည္းေဘး 
ကင္း လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရရွိလိမ့္မည္ဟု အာမခံႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံကိန္း 
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အစီရင္ခံံစာေပၚမူတည္ေသာ ျပန္လည္ ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစအီမမံၾူကမ္းကိ ုအားထုတ္ေရးဆြဲေလရ့ွၾိကသည။္ သုိ႔ေသာ ္ပိမုိအုေရးႀကီးေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထား ေရး 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွာမူ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ 
ေသာ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္လ်က္႐ွိသည္။ အလားတူပင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိခုိက္မႈႈဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ျပဳစုရာတြင္ လူအင္အားမ်ားစြာသုံးရၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကုိ သက္ေရာက္ 
ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည့္ မူဝါဒကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႀကိဳးစား 
ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္တြင္ အဓိကက်ေသာ ခိုင္မာျပည့္စံံုသည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ EMP ကုိ အေခ်ာသတ္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကုိမူ လုိသေလာက္ 
အာ႐ံုစိုက္မႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္ၾကံဳရေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီကေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ OED SES တုိ႔ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာသ္ည္အ့ဆင္တ့ြင ္ေဘးကင္း လံၿုခံဳေရးအစအီမမံ်ားကိ ုပိမုိအုဓကိထား ေဆာငရ္ြက္ ရနလ္ိုေၾကာင္း ေတြ႕ရွလိာၾကသည။္ 
ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ကြပ္ကဲမႈကိုျမႇင့္တင္ရန္၊ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ ေဒသတြင္းစနစ္ တစ္ခုတည္ေထာာင္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ 
အစရီငခ္စံာမ်ားကိ ုထပဆ္င္အ့တည္ျပဳႏုငိရ္နအ္တြက ္ျပငပ္ကြၽမ္းက်င ္သမူ်ားကိ ုအသံုးျပဳရန္ႏငွ္ ့သီးျခားလြတလ္ပ္ေသာ 
အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႕မ်ားကိုထားရွိရန္ စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။

၃၅။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာ မူေဘာငက္ိ ုခိငုမ္ာေအာငတ္ည္ေဆာက္ျခင္း။ လကရ္ွတိြင ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး ဆိငု ္
ရာ မူေဘာင္ကို က႑အလိုက္ေခ်းငွားမႈမ်ားအတြက္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ MFF က (အတိအက်ဆိုရေသာ္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်ငဆ္န္းစစမ္ႈႏငွ္ ့သုံးသပမ္ႈမူေဘာင၊္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားမႈမူေဘာင၊္ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ ္စမု်ားဆိငုရ္ာ 
အစီအစဥ္မူေဘာင္စသည္) ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အင္စတီ က်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံကိန္းအခြဲမ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႔ ခြင့္ျပခ်က္ရ 
ၿပီးေနာက္ ခ်ထားေပးေသာ အရစက္်ထတု္ေပးေငြမ်ားႏငွ့္ပ့တ္သက္သ္ည္ ့လမ္းၫႊနခ္်ကမ္်ားကိ ုထတု္ျပန္ေပးသည။္ ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္သည္ အရည္အေသြးမီေသာ စီမံကိန္းအခဲြမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိငု္ေစေရးအတြက ္အက်ဳံးဝငမ္ႈဆုိငရ္ာစံံႏႈန္းမ်ားကုိလည္း သတမ္တ္ွေပးသည။္ သို႔ရာတြင ္လက္ရွ ိမမိသိေဘာဆႏၵမပါပ ဲ
ေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းဆိငုရ္ာမဝူါဒႏငွ္ ့ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာ မဝူါဒမ်ားတြင ္ထိမုူေဘာငမ္်ားကိ ု
မည္သို႔သံုးစြဲရမည္ကုိ အတအိလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲယင္း ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားသည္ MFF ၏လိအု
ပခ္်ကမ္်ားကိုျဖည္ဆ့ည္းေပးႏုငိ္ျခင္းလည္း မရွၾိကေပ။  ထုိ႔အျပင ္ဘုတ္အဖြ႕ဲခြင့္ျပဳခ်က ္ခ်ၿပီးသည္ႏငွ္ ့အေသးစတိဒ္ဇီိငု္းမ်ား 
ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း၏ ထိိခိုက္လြယ္မႈ နည္းေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တြင္ မူေဘာင္မ်ားကို မည္သို႔သံုးစြဲရမည္ကို 
တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္း မရွိေပ။ ထိုမူဝါဒဆိုင္ရာ လစ္ဟာခ်က္ မ်ားကို မူဝါဒအသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ 
ေျဖရွင္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဘုတ္အဖြ႕ဲခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းခြမဲ်ားအတြက္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအား သံုးစြဲေစေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို 
ထထိိေရာက္ေရာက ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏုငိရ္နအ္တြက ္ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ား၏ အငစ္တကီ်ဴးရငွ္းဆုိငရ္ာ 
စြမ္းရည္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ရန္္ လိုအပ္သည့္စနစ္မ်ားကို 
ေရးဆြဲသတ္မွတ္ၿပီး စီမံကိန္းဒီဇိုင္းအတြင္း အက်ဳံးဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မဝူါဒမ်ားအား မလိက္ုနာသည္အ့ျဖစမ္်ဳိးမ ွေရွာင႐္ွားႏိငုရ္နအ္တြက ္စမီကံနိ္းခြဲမဲ်ားကိ ုေစာင္ၾ့ကည့္ျခင္းႏငွ္ ့ႀကီးႀကပ္္ျခင္းမ်ား 
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ကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

၃၆။ ေခ်းငွားမႈမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးအရ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေဘးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။  ပုဂၢလိကက႑တြင္ ဘ႑ာေရးၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း 
မ်ားကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ေဆာင္ရြက္လာေနသည္။ ယင္းဘ႑ာေရး ၾကားခံျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီး မားမား 
ျဖစ္ေစသည္။ ဘ႑ာေရးၾကားခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲေသာအခါတြင္ စီမံကိန္းခြဲအမ်ားအျပားသို႔ ရန္ပံုေငြ မ်ားကို 
စီးဆင္းေစျခင္း၊ ၾကားခံဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ား မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ေန သည္ကို 
မသိႏုငိ္ေတာပ့ ဲအာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏအ္ေနႏငွ့ ္စမီကံနိ္းခြမဲ်ားကိ ုတိကု႐္ိကုႀ္ကီးႀကပ္္ႏိငုမ္ႈ သို႔မဟတု ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိငုမ္ႈမ်ား 
ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ စီမံခန႔္ခြဲရန္ 
ခက္ခဲဲသြားသည္။ လက္ရိွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒတြင္ ဘ႑ာေရးၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ပါဝင္ေသာ္လည္း မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရမႈႏွင့္ ဌာေန တိုင္းရင္းသား
မ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆိငုရ္ာ မဝူါဒတုိ႔တြင ္တစစ္ံတုရာ ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုသိို႔မဝူါဒပိငု္းဆိငုရ္ာ လစဟ္ာခ်ကမ္်ားကိ ု
ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္လည္းလုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ (၁) ဘ႑ာေရးၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲအဆင့္တုိ႔ရိွ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (၂) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးၾကားခံအဖြဲဲ႕တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ 
ပတသ္က္္ၿပီး ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ႏွင့္ အေသးစိတက္်က်ဖြင့္ဆိမုႈမ်ားလိအုပ္ေနသည္။ ျဖစ္လာႏိငု္သည့္ သဘာဝပတဝ္န္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ/ေဘးျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ဘ႑ာေရး ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသင့္သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကနဦးႀကိဳတင္စစ္ေဆး 
မႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးၾကားခအံဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လပုင္န္းစြမ္းေဆာငရ္ည္ႏငွ္ ့လမူႈစီးပြားစမီခံန္႔ခြမဲႈစြမ္းရညမ္်ား ဆန္းစစသ္ံုးသပ ္
မႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘ႑ာေရးၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ သီးျခား
စနစ္တစ္ခုစီေဆာင္ရြက္မည့္အစား သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ လူမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ESMS 
တစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္ဆံုး အေနႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ စာရင္းပံုစံမ်ဳိးမရွိေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔စနစ္မ်ဳိးကို စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရန္လိုအပ္
သည္။

ဂ။ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
အစီအမံမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈအတြက္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃၇။ ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ OCR (ပံုမွန္ အရင္းအႏွီးေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား) ေခ်းငွားသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပိုေကာင္းေအာင္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေခ်းငွားသူ/ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူူသူ 
မ်ားက ဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ စရိတ္စကမ်ား အလြန္ျမင့္မား 
ေၾကာင္းသိရသည္။ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ဘံုေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
မူဝါဒမ်ားကို အာရွဖြံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေအာက္မွမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းျပည္အလိုက္ 
ရွိေနၿပီးေသာ စနစ္မ်ားအတြင္းမွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးၾက 
သည္။ ၎တို႔က ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူႏုိင္ငံမ်ား၏ မတူညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ မတူညီေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမုိထင္ဟပ္ 
ေစရန္ဘဏ္၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳၾကသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္ကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ 
ကိုယ္ပို္င္စနစ္မ်ားရွိေနသည္ကို သိရွိလက္ခံထားၿပီး ၎တို႔၏စနစ္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
အသံုးခ်ႏိငု္ေစရန ္အားေပးကူညီျခင္းအားျဖင္ ့သကဆုိ္ငရ္ာႏိငုင္၏ံ ကိယ္ုပိငုတ္ာဝနခ္မံႈ၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိ ု
ခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မႈ စသည္တိ္ု႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
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သိရွိနားလည္ထားသည္။ ယင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံအလုိက္ 
ရွိေနေသာ စနစမ္်ားႏငွ္ ့ဟနခ္်ကည္ီေအာင္ေဆာငရ္ြကမ္ႈကိ ုအၾကံျပဳထားေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအေထာကအ္ကမူ်ားထိေရာက္
မႈဆုိင္ရာ ပါရီေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ Accra Agenda for Action ႏွင့္လည္း အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေနသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္အေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ 
ယင္းတို႔ကို ဘဏ္၏စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံုး ႏုိင္ေစရန္ မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ရွင္းလင္းစြာေ
ဖာ္ထုတ္ထားရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ား၌ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ အေတြ႕ 
အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ၿပီး အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအား 
အတိမ္းအေစာင္းမရွိေစရဘဲ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား ထားရွိျခင္း၏ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိလည္း ႀကိဳတင္စီမံ 
ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကိုက်င့္သံုးရန္လိုအပ္သလို ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) ႏုိင္ငံအလုိက္စနစ္မ်ားသတ္မွတ္ေရးအတြက္ 
ျဖည္ဆ့ည္းရမည္ ့လုိအပခ္်က္မ်ား (၂) ဆန္းစစမ္ႈ    ျပဳလုပမ္ည္ ့နည္းစနစ္ေဗဒ (၃) တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ္ ့အတည္ျပဳျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ေခ်းငွားသူမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား (၅) လစ္ဟာခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးအပါအဝင္ 
လိုအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုး (၆) အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၃၈။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံစံုဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ 
လပု္ေဆာင္ျခင္း။ လြနခ္ဲ့ေသာ ၅ႏစွ္ေက်ာက္ာလကပင ္အျခားေသာ ႏိငုင္စံံ ုဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာသည ္၎တို႔၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ၾကၿပီးျဖစ္သည္ (သုိ႔)လက္ရိွ ျပင္ဆင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အသစ္ျပငဆ္ငခ္ဲ့ေသာ မဝူါဒမ်ားႏငွ္ ့လက္ခကံ်င္သ့ံုးခဲသ့ည္ ့အေကာင္းဆံုး အေလအ့က်င္မ့်ား သည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ 
လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့ဆီေလ်ာ္မ္ႈရွသိည။္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒဆုိငရ္ာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ား၊ လုိအပခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့အျခားေသာ ႏိငုင္စံံဘု႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးမဝူါဒမ်ား ကိက္ုညမီႈရွိျခင္း 
သည္ ဖြံျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးပြားေစရန္၊ ေငြေပးေငြယူ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈ အေလ့အထကို အားေပးရန္အတြက္ လိုအပ္လွသည္။ ႏိုင္ငံစံု ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္25 အတြက္ ဘံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္းရာတြင္ တုိးတက္မႈအခ်ိဳ႕ 
ရွိထားျပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံစံုဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားၾကား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ား ဆက္လက္ 
ကိုက္ညီမႈရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ ၎၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံစံု ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မဝူါဒမ်ား (အထူးသျဖင္ ့အဓကိမဝူါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပ၍္) ကိကုည္မီႈရွသိင္သ့ညဟ္ ု
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ယံုၾကည္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံစံုဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ က်င့္ထံုးမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ
သံုးစြဲသူမ်ိဳးစံုႏွင့္ ကဲြျပားေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို ႔လိုသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊ လိအုပခ္်ကမ္်ားသည ္ကမ႓ာဘ့ဏ၊္ ႏိငုင္တံကာဘ႑ာေရးေကာပ္ိုေရးရငွ္း၊ ဥေရာပျပနလ္ညတ္ည္ေထာင ္
ေရးႏငွ္ ့ဖြံျဖိဳးေရးဘဏက္ဲသုိ့႔ေသာ အျခားႏိငုင္စံံ ုဘ႑ာေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ မဝူါဒမ်ားႏငွ္ ့ကိကုည္မီနွက္နမ္ႈရွိေၾကာင္း 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္ အေနျဖင့္ ေသခ်ာျပီးျဖစ္သည္။

၃၉။ ပုဂၢလိက၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ပုဂၢလိက က႑ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက၀န္ေဆာင္မႈ
သံုးစြသဲမူ်ားသည ္ပတဝ္န္းက်င၊္ လမူႈအသဥိာဏ္ႏငွ္ ့လပုက္ိငု္ႏိငုစ္ြမ္း ကြဲျပားျခားနားၾကသည္ ့အစအုဖြဲ႔မ်ား ျဖစၾ္ကသည။္ 
၎တုိ႕ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရေသာ္၎ ၊အရြယ္အစားအရေသာ္၎ 
သိသိသာသာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စြမ္းအင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ေရး 
လပုင္န္းမ်ားမ ွစြမ္းအငထ္တုလု္ပ္ေရး ကမုၸဏႀီကီးမ်ားအထ ိပါဝငသ္ည။္  လပုင္န္းေဆာငရ္ြကမ္ႈ စက္ဝန္းသည ္ပံမုနွအ္ားျဖင္ ့
အရပဘ္က ္စမီကိံန္းမ်ားထက ္အခ်နိပ္ိမုိ ုတိုေတာင္းသည။္ ထိ႕ုေၾကာင္ ့ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး အစအီမမံ်ားကိ ုအခ်နိတ္ိကုာလ 
သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း အထူးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္လုိသည္။ ႏုိင္ငံစုံၾကားခံဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖဲြ႕ဲအစည္း 

25 ႏုိင္ငံစုံ ဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အုပ္စု။ ၂၀၀၅ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ ဘုံမူေဘာင္။ 
အေလ့က်င့္ေကာင္းမွတ္စု
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မ်ားႏွင့္  အထူးလံုျခံဳမႈရွိသည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို ႔ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈပံုစံမ်ားသည္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစအီမမံ်ားကုိ မညသ္ို႔ က်င္သံုံ့း သင္သ့နည္းဟူေသာ ခကခ္သဲည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစသည္။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မိရိုးဖလာ 
ေငြေၾကးေခ်းငွားမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္၊ 
အမ်ိဳးစားစံုလင္ေသာ ဘ႑ာေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈ၊ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑အတြင္း 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ၾကားဝင္ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား ပိမုိ႐ုႈပ္ေထြး မ်ားျပားလာစဥတ္ြင ္အျခားမတညူီေသာ ခ်ဥ္းကပမ္ႈနည္းလမ္း 
မ်ား လိုအပ္လာႏုိင္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကြဲျပားမႈ႐ွိႏိုင္သည္ကို အသိ 
အမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကိုမူ အရပ္ဖက္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တေျပးညီ က်င့္သံုးသင့္သည္။

၄ဝ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖ႔ြံျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝသံုးစြဲမႈကို အေကာင္းဆံုး 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ထိေရာက္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေစရန္အတြက္  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
ပိုမိုတိုးျမႇင့္လာေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို 
ပိမုိအုားထုတလ္ပု္ေဆာင္ျခင္း၊ သကဆ္ိငုရ္ာႏုငိင္ ံအလိကုရ္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး စနစမ္်ားကိ ုအကဲျဖတ္ျခင္းႏငွ္ ့
ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ား၌ စြမ္းေဆာငရ္ည ္ဖ႔ြံျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း ကဲသုိ့႔ေသာ စြမ္းရညမ္်ားလိအုပသ္ည။္ ဤနည္းအားျဖင္ ့
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးလာေအာင္ တည္ေဆာက္ ျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္၊  ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအေကာင္အ
ထည္ေဖာမ္ႈကိ ုေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာရန္ႏငွ္ ့ယင္းသို႔ အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္ရာတြင ္ျဖစလ္ာႏိငုသ္ည္ ့အေျခအေနမနွမ္်ားကိ ု
ေျဖ႐ငွ္းရာ၌ ေခ်းဌားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားႏငွ္ ့ညွိႏႈငိ္းေဆြးေႏြးရန ္လိအုပသ္ည။္ အထူးသျဖင္ ့စမီကံနိ္းအဖြဲ႔သည ္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို အခိုင္အမာ သိရွိထားရမည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ မူဝါဒမ်ားကို ေကာင္းစြာ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ 
သံုးခုလံုးအတြက္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
ဌာနခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့စမီကံနိ္းေနရာမ်ားတြင ္ဆကလ္ကလု္ပ္ေဆာငရ္န ္လိအုပသ္ည။္ တခ်နိတ္ည္း၌ လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္ေနေသာ 
ဌာနမ်ား၊ ေဒသဆုိငရ္ာ ေရရညွဖ္ြၿံဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနမ်ားတြင ္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိငရ္ာမဝူါဒ  အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရး 
အတြက္ ဝန္ထမ္း အင္အားကို အေကာင္းဆံုးတိုးျမႇင့္ရန္ လိုသည္။ သို႔မွသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ လုံေလာက္သည့္ စူးစုိက္လုပ္ေဆာင္မႈ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲတြင္ ေဘးကင္း 
လံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့ျပည္စ့ံရုန ္အေရးႀကီးလုိအပသ္ည။္ အထူးသျဖင္ ့႐ႈပ္ေထြးၿပီး ထခိိကုလ္ြယသ္ည္ ့
စီမံကိန္းမ်ားစြာကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပိုမိုသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒ  အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးအရင္းအျမစ္ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈသည္ တိုးတက္လာသည့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အဓိက ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

၄၁။ လုပ္ငန္းအထေျမာက္မႈႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္  ကုန္က်ေသာစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ 
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒမ်ားကိ ုအာရံစုိကုလ္ပု္ေဆာငမ္ႈရလဒအ္ျဖစ ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္ ွေထာကပ္ံ ့ထားေသာ 
စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခ်းဌားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူ 
မ်ားသည္  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအထေျမာက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
(တုိက္႐ုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္မဟုတ္) ျမင့္မားလာျခင္း၊ မလုိအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ျဖစလ္ာျခင္းတိ႕ုႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေမးခြန္းထတုခ္ဲၾ့ကသည။္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိငရ္ာ မဝူါဒမ်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၏ 
အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၎မူဝါဒမ်ားသည္ စီမံကိန္း ေရ႐ွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ 
ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။26  မူဝါဒ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင ္ထိေရာကမ္ႈနည္းေသာ၊ မလိလုားအပ္ေသာ ကနုက္် စရတိမ္်ား ျဖစ္ေစသည္ ့အရာမ်ားသည ္

26 ကမ႓ာ့ဘဏ္၂၀၀၁. လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္။ ဝါရွင္တန္ဒီစီ
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အဓိကအားျဖင့္ (၁) ေခ်းဌားသူ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ (၂) အဓိကမူဝါဒမ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းကြဲျပားမႈမရွိျခင္း၊ (၃) မူဝါဒ အစီအစဥ္မ်ားကို အတည္ျပဳရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ (၄)လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရာတြင္ 
ခက္ခဲၾကပ္တည္းျခင္း၊ (၅) စြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေစရန္  နည္းဗ်ဴဟာက်က် ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို မူတည္ထားသည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ (၁) ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားသည္ ့လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုအထူးအေလးထားျခင္းႏငွ္အ့တူ ႏိငုင္စံံ ုဘ႑ာေရး 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ေခ်းဌားသၾူကား တာဝနဝ္တရၱားမ်ားကိ ုရငွ္းရငွ္းလင္းလင္းျဖစ္ေစျခင္း  (၂) မဝူါဒမ်ားတြင ္မရငွ္းလင္း 
သည္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း (၃) ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရန္ အျခား ႏိုင္ငံစံု ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 
ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (၄) စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္ ဌာနတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္လာ 
ေစရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရိွရန္ ေသခ်ာေစျခင္း (၅) မူဝါဒကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ျခင္း 
ပိုမိုေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း (၆) ေခ်းဌားသူ၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏စနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအေပၚ လုပ္
ငန္းမ်ားသုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဌာန၏ အထူးအကဲျဖတ္ ေလ့လာခ်က္ သည္လည္း  အထက္တြင္ ပါရိွေသာ 
ေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားႏငွ္ ့အၾကံျပဳခ်ကမ္်ားအတိုင္းပင ္ျဖစသ္ည။္ ဤသံုးသပခ္်ကမ္်ားကုိ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒအသစ ္
(SPU)တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲၿ့ပီးသကဲ့သုိ႕ SPU ၏ အပုိဒ္(၂)တြင္ ပါရိွေသာ အဓိကအခ်က္ ၅ခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲၿ့ပီးျဖစ္သည္။



26

၅။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က ္
(Safeguard Policy Statement) SPS

က။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈႏငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား  (အေျခခမံမူ်ား) အေပၚ 
ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳ ေဖာ္ျပခ်က္

၄၂။ သဘာဝပတဝ္န္းက်င၊္ လူမႈဝန္းက်င္ေရရညွတ္ညတ့ံ္ေရးသည ္အာရွႏငွ္ ့ပစဖိတိ္ေဒတြင္းရွ ိစီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳး မႈႏငွ္ ့
ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ၂ဝ၂ဝခုႏစွ ္မဟာဗ်ဴဟာသည ္စီးပြားေရးတိုးတကမ္ႈအပါအဝင ္ပတ္ဝန္းက်င ္ေရရညွတ္ညတ့ံ္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏ္ိုင္ငံမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည့္ ကိစၥကုိ အထူးအေလး ေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္ ွ၎ကညူပီံပ့ိုးေပးသည္ ့စမီကံနိ္းမ်ား၏ လမူႈဘဝမ်ားႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္ေရရညွတ္ညတ္ံ့ျခင္း 
မ်ား ေသခ်ာျဖစ္တည္ေစရန္ ကတိျပဳပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ 
ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္သည္ စီမံကိန္းရလဒမ္်ား ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပး ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူတို႔အား စီမံကိန္း၏ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၄၃။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ္ ့စမီကံနိ္းသက္ေရာကခ္ ံလူပဂုၢိဳလ ္တို႔အေပၚ  စမီကံနိ္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာကမ္်ားမ ွ
တတ္ႏိုင္သမွ် မက်ေရာက္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ေပးရန္

(၂) အကယ္၍ ထိခိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ မေရွာင္လြဲႏိုင္လွ်င္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သက္ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ သက္သာေစရန္ (သို႔) နစ္ 
နာေၾကးေပးရန္

(၃) ေခ်းဌားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ 
၎ တုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တိုးတက္မႈ  
ရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္

၄၄။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒမ်ား၏ ရညရ္ြယ္ခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့ျဖန္႔ေဝမႈကိ ုလိကု ္နာ 
ေစာင့္ထိန္းသည္။ ထို ႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လုပ္ငန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရေသာ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္( ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္(SPS)တြင္ ပါရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းမ်ားအတိုင္း စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသ
ပ္ျခင္း၊ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို ႔အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မွတ္ယူလက္ခံ ထားသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးဘဏ္သည္  လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈကို 
တိုးပြားေစသည္။ ထိုသို ႔လုပ္ေဆာင္ေပးရာ၌ ေခ်းဌားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားကို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  
ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ ကူညီေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား 
ေရရွည္တည္တ့ံ ေစသည္။ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ 
ေခ်းဌားသူ မ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ မွ်ေဝႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္သည္။

၄၅။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ SPSသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္ သံုးခုအတြက္ မူဝါဒ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အစပ်ိဳးခ်ိန္၊ အေျခခံမူမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသည္။
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(၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး

(၂) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး

၃) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး

၄၆။ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ မူဝါဒ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားျဖန္႔ေဝရန္အတြက္္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္သည္ ေအာက္ပါအပိုဒ္ခြဲ (ခ) မူဝါဒျဖန္႔ခ်ိိမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ေခ်းဌားသူ
မ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ၎တို ႔လိုခ်င္သည့္ ရလဒ္မ်ားအတိုင္း ထြက္ေပၚလာေစရန္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္(၎ေခ်းဌားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲမ်ား၏ လမူႈပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့ပတသ္က္သ္ည္ ့အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ) သီးသန္႔ ေဘးကင္း 
လံၿုခံဳေရးလိအုပခ္်ကတ္စခ္်ိဳ႕ကုိ လကခ္ကံ်င္သ့ံုးသည။္ ထိမုွ်မက အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏဝ္နထ္မ္းမ်ားသည ္ကနဦး ႀကိဳတင ္
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔မွတဆင့္  ေခ်းဌား သူမ်ား/၀
န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏စီမံကိန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေနစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ အတြင္း 
ေအာက္ပါ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။

(၁) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား <၁>သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္(ေနာက္ဆက္တြဲ ၁)

(၂) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား <၂>မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း 
(ေနာက္ဆက္တြဲ- ၂)

(၃) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား <၃> ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား(ေနာက္ဆက္တြဲ- ၃)

(၄) ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား<၄> ကြဲျပားေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈပံုစံမ်ားအတြက္သီးသန္႔ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား(ေနာက္ဆက္တြဲ- ၄) 

၄၇။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာမဝူါဒေၾကညာခ်က္ႏငွ္ ့မကိကုည္ီေသာ စမီကိံန္းမ်ား ကိ ု
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔  အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္ 
မကိုက္ညီသည့္ မည္သည့္ စီမံကိန္းကိုမွ ေထာက္ပံ့မည္မဟုတ္ပါ။ ၎စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား 
၌ အက်ံဳးဝင္ေသာ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ထို႕အျပင္ တားျမစ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔မႈ စာရင္းတြင္ 
ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေခ်းငွားမည္ မဟုတ္ပါ။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၅)

၈။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေငြေၾကးေခ်းငွားထားေသာ (သို႔) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာေအာက္ 
တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ(သို ႔)အက်ံဳးမဝင္ေသာ စီမံကိန္းအားလုံးအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ 
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ မပတ္သက္္ေသာ္လည္း (ေခ်းေငြအားျဖင့္(သို႕) ေထာက္ပံ့ေၾကးအားျဖင့္ (သို႕) ရွယ္ယာ (သို႕) အာမခံ 
ပစၥည္းကဲ့သို႕ေသာ အျခားနည္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျပဳထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔မႈ စီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္) ၎ 
စီမံကိန္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚတြင္လည္းေကာင္း ဤေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ သက္ေရာက္ 
မည္ျဖစ္သည္။
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 ၁ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား

ဦးတည္ခ်က္မ်ား ။ ။ စီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခိုင္မာမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအား 
ေသခ်ာမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈအပိုင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား 
ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေရး  ပ့့ံပိုးကူညီရန္

နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အစပ်ိဳးခ်ိန္ ။ ။ အကယ္၍ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ား  ႏွင့္  ေဘးျဖစ္ႏို င္ေျခရွိ မည့္  အလားအလာျဖစ္လာလွ်င္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမ်ားကို စတင္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သည္။

မူဝါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ။ ။
၁။ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္ ကိစၥရပ္ကုိ တက္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး 

လုပ္ေဆာင္ကာ သင့္ေလ်ာ္္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ပံုစံႏွင့္  
အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ရန္။

၂။ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ရွိေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ 
(စမီကိံန္းသက္ေရာကသ္ည့္ေနရာ၌ က်ားမဆုိငရ္ာ ျပႆနာမ်ား၊ထခိိက္ုလြယအ္ပုစ္၊ု ေဘးကင္းမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ 
မီဒီယာအပါအဝင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရေသာ္၎၊ဇီဝဆိုင္ရာ အရေသာ္၎၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အရေသာ္၎) 
တိုက္႐ုိက္္၊သြယ္ဝိုက္၊ (သို ႔မဟုတ္) တေျဖးေျဖးတုိးပြားသက္ေရာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ရာသီဥတု

  ေျပာင္းလမဲႈအပါအဝင္ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိဆန္းစစ္ရန္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ေလ်ာညီသင့္ျမတ္သည့္ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳရန္။

၃။ စီမံကိန္း၏ ေနရာ၊ ပံုစံ၊ နည္းပညာ၊ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆး 
ရန္ႏွင့္ သီးသန္႔ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္စရာ အဆိုျပဳထားသည္မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္းတက် မွတ္တမ္းတင္ရန္။ 
ေျပာင္းလဲ ေရြးခ်ယ္ စရာ မရွိႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္။

၄။ စီမံကိန္း၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ေ႐ွာင္ရွားရန္။ မေရွာင္ႏိုင္ပါက ၎တို႔ကုိ နည္းပါးေစရန္၊ေလ်ာ့က်ေစရန္ (သို႔) 
ေထမိကာမိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ 
တဆင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တုိးပြားလာေစရမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ 
တစ္ခု ျပင္ဆင္ရမည္ (၎တြင္ အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ခ်ေရး  နည္းလမ္းမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေစာင္ၾ့ကည္မ့ႈမ်ား၊ လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုအစရီငခ္ံျခင္းမ်ား၊ အဖြ႔ဲအစည္းဆိငုရ္ာႀကိဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈမ်ား၊ စြမ္းရည ္
တိုးတက္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီစဥ္၊ ခန္႔မွန္း ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အကဲျဖတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္တစ္ခု ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္  အခ်က္မ်ားရွိသည္။ ၎မွာ ဆိုးက်ိဳး  သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
တတိယအဖြဲ ႔စည္းမ်ားအား သိသာေသာ အႏၲရာယ္မေပးႏိုင္သည္အထိ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစရန္ႏွင့္ 
ညစ္ညမ္း  ေစသူ ေပးေဆာင္ေစရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

၅။ ထိခိုက္ခံရေသာရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အဓိပၸာယ္အျပည့္ရွိသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႕၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရမည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေစရမည္။ 
ထိခိုက္ခံရေသာလူမ်ား၊ ၎တို ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႕ေသာ 
ပါဝငပ္တသ္က္သ္ ူအားလုံးသည ္ စမီကံနိ္းစတင္ေဆာငရ္ြကသ္ည္ ့စဦးပိငု္းတြင ္ပါဝငၿ္ပီး ၎တို႔၏ အျမငမ္်ား၊ 
စိုးရမိမ္ႈမ်ားကိ ုဆံုးျဖတခ္်က္ေပးမည္ ့လမူ်ားမ ွသနိားလညက္ာ အေလးထားစဥ္းစားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္
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 စမီကံနိ္း လပု္ေဆာငစ္ဥ ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္္လံုး ၎ပါဝငပ္တသ္က္သအူားလံုးႏငွ္ ့ဆကလ္က္တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးၿပီး 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္။ 
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ထိခိုက္ခံရေသာလူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္  အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွ
င္းေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရမည္။ 

၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို စီမံကိန္းအားေနာက္ဆံုးအကဲမျဖတ္မီ 
ထခိိက္ုခရံေသာလူမ်ားႏငွ္ ့ပါဝငပ္တသ္ကသ္အူားလံုး နားလညလ္ြယမ္ည္ ့ဘာသာစကားျဖင္ ့သင့္ေလ်ာ ္ေသာ 
ေနရာတြင္ အခိ်န္မီွ ထုတ္ျပန္ရမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ အေခ်ာ သတ္အား 
ထိခိုက္ခံရေသာလူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးသို႔ ထုတ္ျပန္ရမည္။

၇။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ထိေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ရမည္။ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္လာေစျခင္း အပါအဝင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္၎ေစာင့္ၾကည့္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္ရမည္။

၈။ အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လိုေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမလုပ္ရန္။ (၁)။အထူးထိန္းသိမ္း ေစာင့္ 
ေ႐ွာက္ ရန္လုိေသာေနရာတြင္ သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးမရွိႏိုင္လွ်င္ (၂)။ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထား 
ေသာ မ်ဳိးသဥု္းအႏရၲာယ္ရွ ိသတဝၱါမ်ိဳးစတိမ္်ား၊ အထူးထနိ္းသမိ္းေစာင့္ေ႐ွာကရ္နလ္ိုေသာ မ်ဳိးသုဥ္း အႏရၲာယရ္ွ ိ
သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်လာလွ်င္ (၃)။ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ 
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္ရ။ အကယ္၍ စီမံကိန္း သည္ တရားဝင္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာေနရာတြင္ တည္ရွိလွ်င္ ၎ေနရာကို ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ မည့္ အစီစဥ္မ်ား 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သဘာဝစားက်က္ေျမျဖစ္ပါက (၁)အျခားေရြးခ်ယ္စရာရိွလွ်င္ (၂) 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈထက္ စီမံကိန္း ေရရွည္တည္တ့ံမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားက သိသိသာသာ 
အေလးသာလွ်င ္(၃) မညသ္ည္ ့ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပ်ကစ္ီးျခင္းကိမုဆိုိ ုေလ်ာက္နစ္ြာ ေလ်ာခ့် သကသ္ာေစႏိငုလွ္်င ္
မည္သည္အရာမွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း ႐ွိမည္မဟုတ္ေပ။ ျပန္ျပည့္ျမဲ သဘာဝစြမ္းအင္ကို 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဖြံ ႔ျဖိဳးေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို ႔တြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို 
အသံုးျပဳရမည္။

၉။ ႏုိင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳအဆင့္ျဖစ္ေသာ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၊က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ႏွင့္ေဘး 
ကင္းလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို ႔ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ 
ေနေသာ ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းပညာႏွင့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးရမည္။ ပိုမို 
သန္႔စင္သည့္ ထုတ္လုပ္ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ ေခၽြတာ ေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ခံယူက်င့္ 
သံုးရမည္။  ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ မေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ပါက ညစ္ညမ္းမႈထုတ္လႊတ္ျခင္းကို 
ေလ်ာ့ခ် (သို႔) ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ (ညစ္ညမ္းမႈထုတ္လႊတ္ျခင္းတြင္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ကို တိုက္ရိုက္/သြယ္၀ိုက္ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ လက္လႊ ဲ
ေျပာင္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ကန္႔သတ္တားျမစ္နယ္ 
ပယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဖ်က္ပိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပိုးသတ္ေဆး

၀ယ္ယူအသံုးျပဳမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးအေပၚ မွီခိုမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရမည္။
၁ဝ။ အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေဘးကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြား 

မႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ရမည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ က်န္းမာေဘးကင္းေရးကို သက္ 
ေရာက္ႏိုင္ သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္(သို႔) ေရွာင္ရွားရန္ အေရးေပၚကာကြယ္ 
တုန္႔ျပန္ေရး အစီစဥ္မ်ား တည္ေထာင္ရမည္။
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၁၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလအတြင္း အေတြ႕အႀကံဳအရည္အခ်င္းရိွေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ မထိခိုက္ 
မဖ်က္ဆီးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အတြက္ 
ႀကိဳတင္အတည္ျပဳထားေသာ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ chance find 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။

 ၂  မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္း  
   လံုၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ား 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား ။ ။မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းမ်ားကို 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားရန္၊ စီမံကိန္းပံုစံအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ ေနရာ 
ျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းအား ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားအားလုံး၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လပုင္န္းမ်ား တိုးတက္ေစရန ္(သို႔) အနည္းဆံုး မလူအေျခအေနအတိငု္း ျပန္ျဖစ္ေစရန၊္ ထုိေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း 
ခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ား၊ အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအုပ္စုမ်ား၏ လူမႈဘဝအေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္တုိး 
တက္ေစရန္ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အစပ်ိဳးျခင္း ။ ။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ား၌ လူကိုယ္တိုင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခံရျခင္း (ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ လူေနထိုင္ 
ေသာ ေျမ (သို႔) အိုးအိမ္ဆံုး႐ႈံးျခင္း)ႏွင့္ စီးပြားေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း (ေျမယာ ၊ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အသံုးခ် 
ခြင့္၊ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ (သုိ႕) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆုံး႐ႈံးျခင္း) တုိ႔ပါဝင္ၾကၿပီး (၁)မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ 
ေျမယာရယူူခံရျခင္း၊ (၂) ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း (သုိ႔) ဥပေဒအရ တရားဝင္ ကာကြယ္ထားသည့္ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံမ်ားက့ဲသို႔ေသာ ေဒသမ်ားကို တရားဝင္သြားလာျဖတ္သန္းခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 
အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  အထက္ပါ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္  အျပည့္အဝ (သို႔) တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ၊ 
အျမဲတမ္း (သို႔) ယာယီအားျဖင့္ ျဖစ္ေစကာမူ ဤမူဝါဒ၌ အက်ံဳးဝင္ေပသည္။

မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၁။ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊အနာဂတ္ကာလ၌ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ စီမံကိန္းအား ေဆာလ်င္စြာ ဆန္းစစ္ စစ္ေဆး 
ျခင္း။ က်ားမ အခ်ိဳးဆန္းစစ္ခ်က္ အပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားစာရင္း (သို႔/ႏွင့္) ေလ့လာမႈစစ္
တမ္းအရေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္နယ္ပယ္ကိုျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ျခင္း။

2။ အထိခုိက္ခံလူမ်ား၊ေဒသခံလူထု၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူအားလံုးကုိ ၎တို ႔၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေပးျခင္း။ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း 
စသည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ၎တို ႔ပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား အထူး သျဖင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ေျမယာမဲ့မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ ဌာေန 
မိ်ဳးႏြယ္စဝုငမ္်ားစသတူို႔၏ လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုအထူး အေလးေပးျခင္း။ ထခိိကုခ္လံမူ်ား၏ ျပႆနာ ရပမ္်ားကို
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လကခ္ထံားရေသာ ေဒသခလူံမ်ား၏ လမူႈေရးႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ုေထာကပ္ံ့ေပးျခင္း။ 
မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထား ခံရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္ 
အလြနရ္ႈပ္ေထြး၍ အလြနထ္ခိိကုလ္ြယ္ႏိငု္ေသာ ေနရာမ်ား တြင ္ေလ်ာ္ေၾကးႏငွ္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိငရ္ာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈအဆင့္ မတိုင္မီကပင္ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ျပီး ျဖစ္ေနသင့္သည္။

၃။ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူအားလံုး၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား  ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း(သို႔)အနည္း 
ဆုံး မူလအေျခအေနအတုိင္း ျဖစ္ေစျခင္း။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္ (၁)ေျမယာအေျချပဳျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး ဗ်ဴဟာမ်ား (ထိခိုက္ခံလူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္ ေျမယာကို အေျချပဳသည့္အခါ (သို႔) 
ေျမယာဆံုး႐ႈံးရျခင္းသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ထိခိုက္မႈမရွိေစသည့္အခါ ေျမယာအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ)  (၂) ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားေသာ ပစၥည္းမ်ားအစား တန္ဖိုးတူပစၥည္း (သို႔) တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္း ျဖင့္ 
ခ်က္ခ်င္း အစားထုိးေပးျခင္း (၃) အကယ္၍ ျပန္အစားထိုးမေပးႏိုင္ပါက ၎ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုး 
အျပည္အ့ဝအတိငု္း ခ်က္ခ်င္းေပးေလ်ာ္ျခင္း (၄) ျဖစ္ႏိငုမ္ညဆ္ိပုါက အက်ိဳးျမတခ္ြဲေဝေရး အစအီစဥ ္မ်ားမတွဆင္ ့
အပိုေဆာင္းဝင္ေငြႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္မံေပးအပ္ျခင္းစသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၄ စီးပြားေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း လူကိုယ္တုိင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ားအား လိုအပ္သည့္ အကူအညီ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္း။ ၎တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ (၁) အကယ္၍ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားမႈရွိလွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ ေျမေနရာသက္တမ္း ေသခ်ာေရရာမႈ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
အိုးအိမ္အေဆာက္အအံု (ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာ၌)၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းရ႐ွိႏိုင္မႈ ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာ၌ မူလ ေနထိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြား 
ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို မူလေနထိုင္သူ ေဒသခံမ်ားအထိ တိုးခဲ်႕ေဝမွ်ေပးျခင္း (၂) 
ေျမယာဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေခ်းေငြပံပ့ိုး ေပးျခင္း၊ သငတ္န္းေပးျခင္း (သို႔) အလပုအ္ကိငုအ္ခြင္လ့မ္း ဖနတ္ီးေပးျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ေပးျခင္း (၃) လိုအပ္ပါက အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ 
ရပ္ရြာလူထုဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

၅။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အျခားထိခိုက္လြယ္သူ 
အုပ္စုမ်ား၏ လူမႈဘဝအေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစျခင္း (အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္အဆင့္အတန္းအထိ ေရာက္ေစရန္) ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေျမယာ၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို တရားဝင္ ရယူူသံုးစြဲလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝင္ေငြ 
ရလမ္းမ်ား၊ သင့္တင့္သည့္ အိုးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္း။

၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာ၊သာတူညီမွ်ရွိ၍ စလယ္ဆံုးညီညြတ္မွ်တသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း 
(အကယ၍္ ေျမယာရယူမူႈမ်ားသည ္ရယူသူူႏငွ္ ့ရယူခူအံၾကား ညႇိႏႈငိ္းသေဘာတညူခီ်က ္ျပဳလပုထ္ားျပီး အဆိပုါ 
သေဘာတူခ်က္သည္ ရယူူခံရသူမ်ား၏ မူလရွိသည့္အသက္ေမြးမႈ၊ ဝင္ေငြစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေစသည့္ (သို႔) မူလအတိုင္းျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း)
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၇။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္(သို႔) ေျမယာတရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အသိမွတ္ျပဳမႈတစံုတရာမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနရာခ်ထားျခင္းခရံသမူ်ားသည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဆိငုရ္ာ ကညူီေထာကပ့့္မံႈမ်ား၊ ေျမယာ မဟုတသ္ည္ ့
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုး႐ွဳံးရျခင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ရခြင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။

၈။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဝင္ေငြႏွင့္အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေပးေရး နည္းဗ်ဴဟာ၊ အတည္တက်ျဖစ္ေစရန္ အစီအမံမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အစီရင္ခံေရး 
မူေဘာင္မ်ား၊ ရန္ပုံေငြ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စသည္တုိ႔ကုိ အေသး 
စိတ္ရွင္းလင္းျပထား သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း။

၉။ ေနာက္ဆံုးအကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမစတင္မီ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားနားလည္လြယ္ 
သည့္ ဘာသာစကား(မ်ား)ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မူၾကမ္းကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ 
အခ်ိန္ကိုက္  ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ။  အျပီးသတ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  အစီအစဥ္ႏွင့္  ၎၏ 
အသစ္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားအား ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံ ထုတ္ျပန္အသိေပးျခင္း။

၁ဝ။ စီမံကိန္း(သုိ႔) အစီအစဥ္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္ 
လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 
ကနုက္်စရတိမ္်ား၊ အက်ိဳးရလဒမ္်ား ရငွ္းလင္းရာတြင ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးစရတိစ္ကမ်ား အျပည္ ့ပါဝင္ေ
စျခင္း။ဆႏၵအေလ်ာကမ္ဟတုပ္ဲေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားသသိာထငရ္ွားသည္စ့မီကံနိ္းအ
တြက္စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာ၌ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းကိုသီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္စဥ္းစားျခင္း။

၁၁။ ေလ်ာ္ေၾကးႏငွ္ ့အျခားျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဆိငုရ္ာ ရပိငုခ္ြင္မ့်ားကိ ုလကုိူယတ္ိငု ္(သို႔) စီးပြားေရး အရ ေန
ရာမေရႊ႕ေျပာင္းခင္တြင္ေပးအပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္ကာလတေလွ်ာက္္လံုး အနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။

၁၂။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေရးရလဒ္မ်ား၊ ထိခိုက္ခံလူမ်ား၏လူေနမႈဘဝစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ၎တို႔၏ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံက်သည့္ အေနအထားမ်ားကို 
ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားကာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥ၏္ ဦးတညခ္်ကမ္်ားျပီးေျမာက္ေအာင္ျမငမ္ႈ ရွမိရွကိိ ု
အကဲျဖတ္ျခင္း။ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမွတ္တမ္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း။
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 ၃ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ား

ဦးတည္ခ်က္မ်ား ။ ။ဌာေနတုိင္း ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ား၏ ကိုယ္ပို င္လက ၡဏာ ၊ 
မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္ပုဒ္ ၊လူ႔အခြင့္ေရး ၊ အသက္ေမြးမႈစနစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ေလးစားဂ႐ုထားသည့္နည္း
လမ္းမ်ားျဖင့္သာ စီမံကိန္းမ်ား ကို ေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္၊ ယင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ားသ
ည္ (၁) ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ လူမႈစီးပြား အက်ိဳးမ်ားရရွိရန္ (၂) စီမံကိန္း၏ 
ဆိုးက်ိဳးအက်ိဳးဆက္မ်ား မခံစားရေစရန္ (၃) ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္။

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အစပ်ိဳးျခင္း ။ ။ စီမံကိန္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္၊ 
လူ႔အခြင့္ေရး ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပံုစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တိုက္႐ုိက္္ (သုိ႔) သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ 
အက်ိဳးျဖစ္ေစလွ်င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ 
ျဖစသ္ည။္ ၎အျပင ္စမီကံနိ္းအက်ိဳးဆကသ္ည ္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယစ္မု်ား ပိငုဆုိ္င၊္ လပုက္ိငု၊္ အသံုးျပဳေနေသာ 
နယ္ေျမမ်ား (သို ႔) သဘာဝ (သုိ႔) ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ေစပါကလည္း  မူဝါဒမ်ားကို 
စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုလူမ်ားဟုဆုိရာ၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ လူမႈ၊ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားသည့္ မည္သည္အုပ္စု မဆုိ အက်ံဳးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ (၁) အျခားသူမ်ားက 
အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံထားကာ ဌာေနတိုင္းသားရင္းမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စု၏ အႏြယ္အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးႏြယ္ရွိသူမ်ား (၂) 
ပထဝီအေနအထားအရ စီမံကိန္းေဒသရွိ  နယ္ေျမတစ္ခု၌ စုေပါင္း အေျခစိုက္ေနထိုင္သူမ်ား (သို႔) စီမံကိန္းေဒသရွိ 
ဘိုးဘြား ပိငု္ေျမတြင ္ေနထိငုသ္မူ်ား ႏငွ္ ့၎နယ္ေျမေဒသမ်ားရွ ိသဘာဝအရင္းအျမစမ္်ားကိ ုသံုးစြလဲပုက္ိငု္ေနၾကသမူ်ား 
(၃) လူအမ်ားစုအုပ္စုႀကီး၏ လူမႈ၊ယဥ္ေက်းမႈ စ႐ုိက္္လကၡဏာႏွင့္ မတူညီသည့္  ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈစီးပြား 
သီးျခားျဖစ္ေနသူမ်ား (၄) ႏိုင္ငံ (သို႔) ေဒသ၏ တရားဝင္ဘာသာစကားႏွင့္ မတူညီသည့္ သီးျခား ဘာသာစကား 
ရွသူိမ်ား။ အထကပ္ါ ဝိေသသမ်ားကိ ုစဥ္းစားရာ၌ အမ်ိဳးသားဥပေဒ၊ ဓေလထုံ့းတမ္းဥပေဒ ႏငွ္ ့ႏိငုင္မံ ွအဖြဲ႔ဝငထ္ားသည္ ့
ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအရံုးမ်ား ကိုလည္း  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပလိမ့္မည္။ အင္အားသံုး အႏိုင့္ထက္ျပဳမႈ မ်ားေၾကာင့္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ လူအုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရသည့္ အုပ္စုသည္လည္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၁။ ေဆာလ်ငစ္ြာ ဆန္းစစစ္စ္ေဆးရန ္(၁) စမီကံနိ္းေဒသတြင ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုလုမူ်ား ပါဝငမ္ႈ ရွမိရွိႏငွ္ ့

စုေပါင္းအေျခစိုက္ေနထိုင္မႈ  ရွိမရွိ  (၂) စီမံကိန္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုု လူမ်ားကို  
ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း

၂။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ က်ား-မလူမႈဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုလူမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း၏ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္ (ေကာင္း/ဆိုးႏွစ္တန္)
ကို အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဆန္းစစ္ျခင္း၊  ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား 
ပိမုိုႏစွၿ္ခိဳကသ္ည္ ့စမီကံနိ္းအက်ိဳးအျမတ္ေပးျခင္း၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာခ့် ႏိငုသ္ည္ ့အစအီမမံ်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည့္
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အနည္းလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားအတြက္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ က်ား-မအရြယ္မေရြး အက်ိဳး ခံစားႏိုင္သည့္ လူမႈစီးပြား ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္း၊  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳး ေလ်ာ့ခ်ေရး 
အစီအမံမ်ား တိုးတက္လာေစျခင္း။

၃။ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ား၊ ၎တို႔ႏငွ္ဆ့က္ႏြယ္ေနသည္ ့မ်ိဳးႏြယ္စအုဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏငွ္ ့အဓပိၸါယရ္ွ ိေသာ 
တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရာတြင ္ထုိသမူ်ား၏ ပါဝငမ္ႈရရနလ္ိသုည။္ (၁) ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိ ုေရွာငရ္ွားရန ္
အစီအမံအတုိင္းအတာတုိ႔ကုိ ေရးဆြဲ၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း (သုိ႔) 
ဆိုးက်ိဳး အက်ိဳးဆက္မ်ား ေရွာင္ရွားရန္ မလြယ္ကူပါက ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ား ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစျခင္း (၂) 
ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့ေလ်ာည္မီႈရွသိည္ ့နည္းလမ္းျဖင္ ့စမီကံနိ္းအက်ိဳးအျမတအ္ား ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား
အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈကို ရရွိေစျခင္း။ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
ေလ်ာည္မီႈရွသိည္အ့ျပင ္က်ားမအရြယစ္ံစုြမ္းေဆာငရ္ည ္တိုးတက္ေစရနအ္တြက ္စမီကံနိ္းတြငဌ္ာေနတုိင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ပါဝင္မႈကို  ျမႇင့္တင္ရမည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို  
ေျဖရငွ္းေပးႏိငု္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရေလ်ာည္ၿီပီး က်ားမ အရြယ္စံပုါဝင္ႏိငုသ္ည္ ့နစန္ာခ်က္ ေျဖေလ်ာ့ေရးစနစက္ိ ု
တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္လည္း ၎တို႔ ပါဝင္ရန္ လိုေပသည္။

၄။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ သေဘာတူညီ 
ခ်ကရ္ရန ္ေသခ်ာစြာ စစိစလ္ပု္ေဆာင္ျခင္း။ စမီကံနိ္း လပုင္န္းစဥမ္်ားမွာ (၁) ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳး ႏြယစ္မု်ား၏ 
အသိပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ျခင္း (၂) 
မိရုိးဖလာ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား (သုိ႔) အစဥ္အလာအရ ေနသားက် ေနသည့္ အရပ္ေဒသမွ 
ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း (၃) ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ား၏ ဥပဓအိမတွ ္လကၡဏာ ႏငွ္ ့မ်ဳိးႏြယ္စ္အုသုိင္းအဝိုင္္းကိ ု
သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကုိး
ကြ ယ္ မႈ အ ရ အ သံံုးျ ပဳ ရေ သာ  မိ ႐ိုး ဖ လာ ဆ က္ ခံ သ ည့္  န ယ္ေျ မ အ ဝ န္း အ ဝို င္း အ တြ င္း ရွိ  
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
မူဝါဒလက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈအရ ၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးဆက္မ်ား သက္ေရာက္ခံရမည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္
စမု်ား၏ သေဘာတညူခီ်ကဆ္ိသုညမ္ွာ စမီကံနိ္း လပုင္န္းစဥမ္်ားကိ ုတစဥ္ီးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တရားဝင ္အသိအမတွ ္
ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားျပဳသူမွျဖစ္ေစ ၊  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုု  အသိုင္းအဝို င္းအမ်ားစုမွ  
ေထာက္ခံမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားက စုေပါင္းေဖာ္ျပသည့္  
သေဘာတူညီျခင္းကို ရည္ၫႊန္းသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိို 
ဆန္ ႔က်င္ကန္ ႔ကြက္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္း တစ္ခုလုံးက က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ 
ေထာက္ခံၾကျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၅။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ 
ေရွာင္ရွားျခင္း (သို ႔) ထိုအရပ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ရွားျခင္း၊ 
ယင္းသုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ပါက ထုိအရပ္ေဒသမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း စသည့္တို႔၌ ထိခိုက္ခံ  

ဌာေနတိငု္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားကိ ုပါဝငခ္ြင့္ေပးရန ္ေသခ်ာေစျခင္း၊ ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတမ္်ားကိမုွ်တစြာခြဲေဝ 
ေပးရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။
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၆။ အရညအ္ခ်င္းျပည္ဝ့၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ ့ကၽြမ္းက်ငသူ္မ်ား၏ ေထာကပ္ံကူ့ညမီႈႏငွ္လ့ပု္ေဆာငထ္ား သည္ ့
လူမႈအက်ိဳးစီးပြား ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ကို 
ႀကိဳတင္ျပငဆ္င္ျခင္း၊ ထုိအစအီစဥသ္ည ္ထခိိက္ုခ ံဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စု ုလူထမု်ား၏ ပါဝင္ေဆာငရ္ြကမ္ႈႏငွ္ ့
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုုဆုိငုရ္ာ အသိအျမငမ္်ားကိ ုအေျခခံျခင္း။ ဌာေနတိငု္း ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ားဆိငုရ္ာ 
အစအီစဥ ္(IPP) တြင ္ထခိိကုခ္ ံဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စု ုလထူုႏငွ္ ့စဥဆ္က္မျပတ ္ေဆြးေႏြးတုိငပ္ငမ္ႈျခင္းမ်ား
အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု ပါဝင္သည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ ုမ်ားရရန ္ေသခ်ာေစ သည္ ့အစအီမမံ်ား သတ္မတွ္ျပဌာန္းျခင္း၊ စမီကံနိ္း ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈကုိ ေရွာင္ရွား၊ ေလ်ာ့က်၊ နည္းပါးသက္သာေစရန္ စသည့္အစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
သင့္ေလ်ာသ္ည္ ့နစန္ာခ်က္ေလ်ာခ့်ေရး လပုထုံ္းလပုန္ည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း၊ စစီဥထ္ားသည္အ့တုိင္း အစအီမမံ်ားကိ ု
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ရန္ပုံေငြ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အမီ 
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ရန္လိုသည္။

၇။ စီမံကိန္းအား ေနာက္ဆံုး အကဲျဖတ္လုပ္ငန္း မစတင္မီကပင္ ထိခိုက္ခံရသူဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ား 
ႏငွ္ ့အျခားပါဝငပ္တသ္ကသူ္မ်ား နားလညလ္ြယသ္ည္ ့ဘာသာစကား(မ်ား)ျဖင္ ့ဌာေနတုိင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယစ္ ု
မ်ား ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မူၾကမ္းကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ထုတ္ျပန္ေပးရန္။ ဌာေန တိုင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အျပီးသတ္အစီအစဥ္၊ ၎၏ အသစ္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားအား ထိခိုက္ခံ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန္ ျဖစ္သည္။

၈။ အစဥ္အလာအရေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ား၊ ပုိင္နက္နယ္ေျမမ်ား (သုိ႔) ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ ့ေသာ 
နယ္ေျမမ်ား ဆက္ခံပ္ုိင္ခြင့္ကုိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း။ ၎ကုိ စီမံကိန္းတြင္ (၁) ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား အစဥ္အဆက္ ေန 
ထိုင္လုပ္ကိုင္အသံုးျပဳ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ား၊ နယ္ေျမ ေဒသမ်ားအား တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳခြင့္ ကို 
တည္ေထာင္ေပးေရးအေပၚ အားျပဳေနရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေသာအခါ (၂) အဆုိပါ ေဒသမ်ားကုိ 
မတရားရယူူမႈ စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ပါဝင္သည့္အခါ ျပဳလုပ္ရမည္။

၉။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ၍ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသံုးကာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ သီးသန္႔ 
ေစာင့္ၾကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ က်င့္သံုးရန္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား 
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရန္၊ ေယဘုယ် က်သည့္ 
အေျခအေနမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ေစာင့္ၾကပ္မႈရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ပါ။
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ခ မူဝါဒ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ျဖစ္စဥ္

 ၁။ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၄၉။ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္း။ စီမံကိန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းေရး အေစာဆံုးအဆင့္၌ လံုေလာက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ စီမံကိန္းစိစစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္းကို (၁) စီမံကိန္း၌ ေတြ႔ၾကံဳလာႏိုင္သည့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ အက်ိဳး 
ဆက္မ်ား အေရးပါမႈကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္ (၂) ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ဆုိင္ရာ 
အရင္းအျမစမ္်ားႏငွ္ ့အကဲျဖတမ္ႈအဆင္မ့်ားကိ ုေဖာထ္တ္ုရန ္(၃) ေဖာ္ထတ္ုထားသည္ ့လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုဆံုးျဖတ္ေပးရန ္
စသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္။

၅ဝ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္း။  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ စီမံကိန္းတြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္၏ အေရးပါမႈကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးအစား 
ခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ကို အသုံးျပဳသည္။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားကုိ ၎၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မခံႏိုင္သည့္ 
အတုိင္းအတာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္သည္။ အတိုင္းအတာအမ်ိဳးအစားဟု ဆုိရာတြင္ စီမံကိန္း 
ဧရိယာအတြင္း တုိက္႐ုိက္္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ တေျဖးေျဖးမ်ားလာျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 
သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈကိ ုရညည္ႊန္းသည။္ အဆိုျပဳထားသည္ ့စမီကံနိ္းတစခ္စုကီိ ုအမ်ိဳးအစား၊ နယ္ေျမေဒသ၊ အတိငု္းအဆ၊ 
ထိခိုက္မခံႏိုင္မႈ ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္ျပင္းအားပမာဏအရ ေသခ်ာစိစစ္ရသည္။ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားအုပ္စု ၄ခုထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္အေကာင္ထည္ ေဖာ္သည္။

(၁)  အမိ်ဳးအစား (ေအ)။  အဆုိျပဳ စီမံကိန္းအား အမိ်ဳးအစား (ေအ) အျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေပၚမူတည္၍ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းေ ၾကာင့္  သိသာထင္ရွားဆုိးဝါးေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္ (မူလအတိုင္း ျပန္မေကာင္းႏိုင္ေသာ၊ ကြဲျပားျခား နားေသာ၊ 
တႀကိမ္တခါမွ်  ေတြ ႔ ၾကံဳဖူးျ ခင္းမရွိႏို င္သည့္  ဆိုး ကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ )  ျဖစ္ႏုိ င္ေျခရွိျ ခင္း ၊ 
ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ နယ္ေျမဧရိယာထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သက္ေရာက္ 
မႈရွိႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ 
ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

(၂) အမိ်ဳးအစား (ဘီ)။ အဆိုျပဳ စမီကိံန္းအား အမိ်ဳးအစား (ဘီ) အျဖစ ္ ေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ားေပၚ မတူည၍္ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္  ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ဆိုးဝါးေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္သည္ အမိ်ဳးအစား (ေအ)စီမံကိန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာျခင္း၊ 
ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ နယ္ေျမဧရိယာ အတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ႏိုင္၍ မူလအတိုင္း 
ျပန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္  အခ်က္မွာလည္း  အနည္းငယ္သာရွိျခင္း ၊  အေျခအေန အမ်ားစုတြင္  
ဆိုးက်ိဳးေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည့္ အစီ အမံမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ (အမိ်ဳးအစား (ေအ) စီမံကိန္း ထက္) 
ပုိမုိ အဆင္ေျပျခင္း၊ ကနဦး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္  လုိျခင္း စသည့္ 
အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

(၃) အမိ်ဳးအစား (စီ)။ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းအား အမိ်ဳးအစား (စီ) အျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚမူ တည္၍ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လုံးဝ (သုိ႔) အနည္းငယ္ မွ်ေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးကိ်ဳးဆက္သာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မလိုျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
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(၄) အမိ်ဳးအစား (အက္ဖ္အိုင္)။  အကယ္၍ စီမံကိန္းတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ရန္ပံုေငြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ပါဝင္ပါက စီမံကိန္းအား အမိ်ဳးအစား (အက္ဖ္အိုင္) အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ (စာပိုဒ္ ၆၅-၆၇)

၅၁။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအားလံုးကို 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရမႈမ်ား ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရမႈမ်ားပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈ 
အက်ိဳးဆက္ အတိုင္းအတာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကုိ ျပင္ဆင္ထားရေပမည္။ 
သက္ေရာက္မႈအက်ိဳးဆက္ အတုိင္းအတာကို (၁) လူကုိယ္တိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ အတိုင္းအတာ 
အက်ယ္အဝန္း (၂) အကိ်ဳးဆက္ခံရေသာသူမ်ား၏ ထိခုိက္လြယ္မႈ အေျခအေနမ်ားအရ သတ္မွတ္ျခင္းျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

၅၂။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအားလုံးကို ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိ အခ်က္ေပၚမူတည္၍ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို 
ျပင္ဆင္ထား ရေပမည္။ အစီအစဥ္၏ အေသးစိတ္က်မႈ၊ အမ်ားနားလည္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားသည္ အက်ိဳးဆက္

သက္ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ ညီမွ်မႈ ရိွရေပမည္။ အက်ိဳးဆက္ အတုိင္းအတာကုိ သတ္မွတ္ရာ၌ (၁) ေျမယာ၊ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး တည္တံ့ခိုင္မာမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
အသက္ေမြးမႈစနစ္မ်ား၊ လူမႈလံုျခံဳေရး အဆင့္အတန္း (သို႔) မ်ိဳးႏြယ္စုအသိအျမင္ စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအခြင့္ေရး (၂) အကိ်ဳးဆက္ခံစားရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈ အေျခအေနမ်ား စသည္တို ႔ကို အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ (FI) အမိ်ဳးအစား 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စာပုဒ္ ၆၅-၆၇ တြင္ၾကည့္ပါ။

၅၃။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ အာရွဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒႏွင့္အညီ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေခ်းဌားသူမ်ား/ 
၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသူဲမ်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္ရပရ္ြာလထူ ုအပါအဝင ္ထခိိကုခ္ရံသမူ်ား၊ အျခား ပါဝငပ္တသ္ကသ္ ူ
မ်ား အဆင္ေျပသည့္ေနရာတြင္ အမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား (အေကာင္း၊အဆိုး) ကို အခ်ိန္မွန္ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔အားလံုးသည္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြအဲေကာငထ္ည္ေဖာစ္ဥတ္ြင ္အဓပိၸာယရ္ွသိည္ ့အၾကံျပဳခ်ကမ္်ား ေပးႏိငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရး ဘဏသ္ည ္
ေအာက္ပါ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဘဏ္၏ ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးအစား (ေအ) စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း မျပဳမီ 
အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ အတြင္း၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း

(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္မူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္အၾကမ္း၊ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အစီအစဥ္ၾကမ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အကဲမျဖတ္မီ 
ေရးဆြဲထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး မူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ 
အစီစဥ္ၾကမ္းမ်ား

(၃) အၿပီးသတ္(သို႔)အသစ္ျပဳျပင္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္  ခ်က္ႏွင့္ 
ကနဦး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး 
အစအီစဥမ္်ားႏငွ္ ့ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆိငုရ္ာ အစအီစဥမ္်ား (ရႏိငုသ္ည္အ့ေပၚ မတူည၍္)

(၄) စမီကံနိ္း အေကာငထ္ည္ေဖာစ္ဥက္ာလအတြင္း ေခ်းဌားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ား တငသ္ြင္းသည္ ့



38

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ၊ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမု်ားဆိငုရ္ာ စသည္အ့စအီစဥမ္်ားကိ ုအကဲျဖတသ္ံုးသပမ္ႈ အစရီငခ္စံာမ်ား 
(ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍)

၅၄။ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈႏငွ္ ့ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ ေခ်းဌားသမူ်ား/ ၀န္ေဆာငမ္ႈ 
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳသည္။ မူဝါဒက်င့္သုံးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္  ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ရည္ၫႊန္းသည္။ (၁) စီမံကိန္းျပင္ဆ
င္ေရးဆြသဲည္အ့ခ်နိတ္ြငစ္တငၿ္ပီး စမီကံနိ္းစကဝ္န္းတစ္ေလွ်ာက္တ္ြငလ္ည္း ပုမံနွ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားေသာ လပုင္န္းစဥ ္(၂) 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရမည့္ ရပ္ရြာလူထုကုိယ္တိုင္ဖတ္႐ႈနားလည္ႏုိင္ၿပီး အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ 
ဆီေလ်ာ္ၿပီးလုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ုအခ်နိမ္နွထ္တု္ျပန္ေသာလပုင္န္းစဥ ္(၃) ၿခမိ္းေျခာကမ္ႈ ႏငွ္ ့
အင္အားသံုး အက်ပ္ကုိင္မႈကင္းစင္ေသာ ဝန္းက်င္တြင္္ေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (၄) က်ားမလူမႈေရးရာမ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလည္းရွိေသာ၊ အခြင့္အလမ္းနိမ့္ပါးသူမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္  (၅) စီမံကိန္းပုံစံ၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္္အလမ္းမ်ားမွ်ေဝေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ သက္ဆိုင္ပတ္သက္္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံရမည့္ သူမ်ားအားလံုး၏ ဆီေလ်ာ္ေသာ
အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားအားလံုးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို ႔ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ 
အဆုိျပဳထားေသာ စမီကံနိ္းမ်ားေၾကာင္ ့ထခိိကုခ္ရံမည္ ့ရပရ္ြာလထူ၊ု အစအုဖြဲ႔မ်ား (သို႔) လပူဂုၢိဳလမ္်ားႏငွ့္ ့ေခ်းဌားသူမ်ား/ 
၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားကိ ုထိေတြ႔မႈရွရိန ္လပု္ေဆာင္ေပးဖို႔လိအုပသ္ည။္ ထိသုို႔ျဖစ္ေစရနအ္တြက ္သတင္းအခ်ကအ္လက ္
မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း စသည့္တို႕ကို ထိခိုက္ခံရမည့္ ရပ္ရြာ 
လထူမု်ား ေတြ႔ၾကံဳခစံားရႏိငုသ္ည္ ့အက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားႏငွ္ ့ေလ်ာည္ီေအာင ္လပု္ေဆာင္ေပးရမည။္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ် ထားခံရမႈမ်ားဆိုင္ရာ (သို႔) ဌာေနတိုင္းရင္း
မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ခံရမည့္ လူမ်ား၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို 
နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ 
သည္။

၅၅။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာစီမံကိန္း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားသည္ ထိခိုက္လြယ္ 
ေသာ အေနအထားရွိႏိုင္ၾကသည္ကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အသိမွတ္ျပဳပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္္ျပပါ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္သာ  ႀကိဳတင္ 
ရယူူမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏငွ့္ အသိ 
ပညာမ်ားကိ ုစီးပြားေရးအရဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း (၂) ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားကိ ုအစဥအ္လာ သို႔မဟုတ ္
မိ႐ိုးဖလာ ဆက္ခံေနထိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (၃) ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဥပဓိအမွတ္ 
လကၡဏာႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္္စုအသိုင္းအဝို္င္းကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈအရ အသံံုးျပဳရေသာ မိ႐ိုးဖလာဆက္ခံသည့္ နယ္ေျမအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ 
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစမ္်ားကု ိစီးပြားေရးအရ ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း ဟူေသာ လပုင္န္းစဥမ္်ား ျဖစသ္ည။္ 
မဝူါဒလက္ေတြ႕က်င္သ့ံုးမႈအရ ၾကည္လ့ွ်င ္အက်ဳိးဆကမ္်ားသက္ေရာကမ္ည္ ့ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ား၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက စုေပါင္းေဖာ္ျပသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားျပဳသူမွျဖစ္ေစ၊ ဌာေနတိုင္း
ရင္းမ်ိဳးႏြယစ္ုအုသုိင္းအဝိငု္းအမ်ားစမု ွေထာကခ္မံႈျဖင့္ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီျခင္းကုိ ရည္ၫႊန္းသည။္ အခ်ဳ႕ိေသာလူတစဥ္ီး 
ခ်င္းႏငွ္ ့အုပစ္မု်ားက စမီကိံန္းလပုင္န္းမ်ားကိိ ုဆန္႔က်င ္ကန္႔ကြက္ၾကသည္တို့င္ေအာင ္ရပရ္ြာအသုိင္းအဝိငု္း တစခ္လုံုးက 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႔ေထာက္ခံၾကျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 
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စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုု လူထုမ်ား အျပည့္အဝေထာက္ခံမႈရွိမရွိ ေလ့လာ 
စစိစမ္ည္ျဖစၿ္ပီး ၎တို႔အျပည္အ့ဝေထာက္ခမံႈ ႐ွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုုမု်ားဆုိငရ္ာ အစအီစဥမ္ ွ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေခ်းငွားသူမ်ား
/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသူဲမ်ား၏ ေစစ့ပည္ိႇႏႈငိ္းမႈ မတွတ္မ္းကုိ ျပနလ္ညသ္ံုးသပမ္ည ္ျဖစသ္ည္အ့ျပင ္စမီကံနိ္းလုပင္န္းစဥမ္်ားကိ ု
ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုမွ ေထာက္ခံမႈေပးထားေၾကာင္းကိုလည္း ကိုယ္တိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ မရိွပါက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ 
ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။

၅၆။ ကနဦးႀကိဳတင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈ။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ 
စမီကိံန္းမ်ားအတြက ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆုိငရ္ာ ျပနလ္ညသ္ံုးသပမ္ႈ လပု္ေဆာငမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ 
၎တြင ္ကနဦးႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ အစတိအ္ပိငု္းတစခ္ုျဖစ္ေသာ ေခ်းငွားသမူ်ား/ ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲ မ်ား၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိငရ္ာ မတွတ္မ္းမ်ားကုိ  ျပနလ္ညသ္ံုးသပ္ျခင္းပါဝငသ္ည။္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ကာကြယ္ေရးဆိငုရ္ာ 
ကနဦးႀကိဳတင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအျပင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းတို႕ကို 
အေလးထားသည္။ ၎အျပင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားသာမက စားပြဲဝိုင္း သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ကနဦးႀကိဳတင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား မွတဆင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ (၁) စီမံကိန္း၏ 
အဓကိ အလားအလာရွိေသာ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားကိ ု
ေဖာထ္တ္ုသတမ္တွသ္ည။္(၂) ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈ မ်ားကုိ ေရွာငရ္ွားရန၊္ နည္းပါးေစရန၊္ ေလ်ာပ့ါးသကသ္ာေစရန(္သုိ႔) 
နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရန္တို ႔ကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံတြင္းသို ႔ ထိေရာက္ေသာနည္းျဖင့္ 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ (၃) ေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္း 
လံၿုခံဳေရး မဝူါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့လိအုပခ္်ကမ္်ား (ကာကြယ္ေရး လိအုပခ္်က္မ်ား ၁-၄)ကုိ သနိားလည္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစသည။္ထို႔ျပင ္၎တို႔တြင ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏငွ္ ့ေဘးျဖစ္ႏိငု ္
ေျခမ်ားကိ ုေကာင္းစြာ စမီံႏိငု္ေသာ စြမ္းရညရ္ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည။္ (၄) ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးအစစီဥမ္်ားတြင ္တတယိ 
အစုမ်ား (ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား)၏ အခန္းက႑ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ သတ္မွတ္ထားသည္။(၅) ထိခိုက္ခံ လူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း (သို႔) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း မျပည့္မွီပါက ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ (သို႔) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီစဥ္မ်ားကို တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေခ်းငွားသူ
မ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားသည ္အဆိုျပဳထားေသာ စမီကံနိ္းအတြက ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးအစစီဥမ္်ားကိ ုေဆာငရ္ြကရ္န ္
လံုေလာက္ေလာက္ေသာ စြမ္းရည ္မရွိေသာအခါ စမီကိံန္းတြင ္၎တိ႕ု၏ စြမ္းရညကုိ္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိငုသ္ည္ ့အစတ္ိအပိငု္းမ်ား 
ပါဝင္လာေပလိမ့္မည္။ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ထိခိုက္လြယ္သည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ယူဆထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား27 
အတြက္ စီမံကိန္းျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။

၅၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ၎တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး တာဝန္မ်ားရွိၾကသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ 
သည့ ္နယပ္ယ္အက်ယ္အဝန္းႏငွ္ ့အခ်နိက္ာလအပိငု္းအျခားသည ္စမီကံနိ္း၏ သက္ေရာကမ္ႈႏငွ္ ့ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားႏငွ္ ့
အခ်ိဳးညီေနေပလမိ္မ့ည။္ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြဲသမူ်ားသည ္တရားဝငသ္ေဘာတညူခီ်က ္မ်ားတြင ္ပါရွသိည္ ့
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးအစစီဥမ္်ားႏငွ္ ့နည္းစနစမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္လိအုပသ္ည။္ ထ႔ိအုျပင ္
၎တုိ႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိလည္း 
တင္သြင္းရန္ လိုအပ္သည္။

27 ရႈပ္ေထြးနက္နၿဲပီး ထခိိကုလ္ြယ္ေသာ စမီကိံန္းမ်ားကုိ အလြနစ္ြန္႔စားရေသာ (သို႔) အဖက္ဖကမ္ ွအလြန္ျပင္းထန္ေသာ လမူႈပတ္၀န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ဆိုးက်ဳိးရွသိည္စ့မီကံနိ္းအျဖစ ္
ADB မွ မွတ္ယူသည္။
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အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားကို ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစသည္။

(၁) ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးအစီစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ အေနအထားကို 
ေစာင့္ၾကည့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းရန္။

(၂)  ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး နည္းစနစမ္်ားႏငွ့္ေလ်ာညမီႈရွိေစရန၊္ ေမွ်ာမ္နွ္းထားေသာ ရလဒမ္်ားသို႔ တိုးတကလ္ာမႈ 
ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္။

(၃) ေစာင္ၾ့ကည္စ့စ္ေဆးမႈ ရလဒမ္်ားကုိ မတွတ္မ္းျပဳေဖာထ္တုရ္န္ႏငွ္က့ာလအပိငု္းအျခား အလိကု္ေစာင္ၾ့ကည္ ့
မႈအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မွန္ကန္ၿပီးအကာအကြယ္ျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။

(၄) အထကပ္ါေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားကိ ုေမွ်ာမ္နွ္းထားေသာရလဒမ္်ား ရသညအ္ထ ိစဥဆ္ကမ္ျပတ္ လပု္ေဆာငရ္န။္

(၅) သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ၾကြယ္ဝၿပီး အရည္ 
အခ်င္းရွိသည့္ ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား28 (သို႔)  အစိုးရမဟုတ္ေသာ    အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို္ ေစာင့္ၾကည့္    
စစ္ေဆးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္မမွန္စစ္ရန္ အတြက္္ ထိန္းထားရန္။

(၆) အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ထိခိုက္လြယ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးရန္အတြက္ အမွီအခိုကင္းသည့္ အႀကံေပးအဖြြဲ႕မ်ားကို အသံုးျပဳရန္။

(၇) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနည္းစနစ္မ်ားအ ေပၚ 
ကာလ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းရန္။

၅၈။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသူဲမ်ားက တရားဝင ္ကတကိဝတ္ျပဳထားသည္အ့တိငု္း 
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈရိွမရိွ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား၏ အတုိင္းအရွည္သည္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈ၊ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီေနေပလိမ့္မည္။ လူမႈ 
ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မဝူါဒမ်ားအား ေစာင္ၾ့ကည္၊့ ႀကီးၾကပ္ျခင္းကိ ုစမီကံနိ္းလပု္ေဆာငခ္်က္ စမီခံန္႔ခြ ဲေရး
စနစ္တြင္ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ သည္ 
အထိ  စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ စီမံကိန္း အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ေအာက္ပါ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

(၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္စီမံကိန္းမ်ားကို 
ကာလအပိုင္းျခားအလိုက္ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈရန္။

(၂) အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ား/အရာရွမိ်ား (သို႔)အၾကံေပး ပဂုၢိဳလမ္်ားမ ွ
စီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး  သက္ေရာက္မႈ  
အေသးစိတ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္။

(၃) ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားကတင္သြင္းေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
အစရီငခ္စံာမ်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့စစီဥသ္ေဘာတထူားသည္အ့တိငု္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက ္
မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ထားမႈရွိမရွိ သံုးသပ္ရန္။

(၄) ဥပေဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကတိကဝတ္ 
မ်ားကုိလုိကန္ာက်င္သ့ံုးရန ္ပ်ကက္ြကမ္ႈ႐ွမိ႐ွ ိသိေစရနအ္တြက ္ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ား 
ႏွင့္ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္ ထူေထာင္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ 
က်င့္သံုးရန္။

28 ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈတြင္ မပါ၀င္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။
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 (၅) ကြင္းဆင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ ၾကည့္မႈရလဒ္မ်ားအရ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရး အစီစဥ္မ်ား၏ 
ဦးတညခ္်ကမ္်ားႏွင္ ့ေမွ်ာမ္နွ္းထားေသာ ရလဒမ္်ား ေအာင္ျမငမ္ႈရွမိရွ ိဆန္းစစသ္ည္ ့စမီကံနိ္းအၿပီးသတ ္
အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ရန္။

၅၉။ ေဒသအလိုက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး စနစ္။  စီမံကိန္းအဆင့္၌  ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုး
စြသူဲမ်ား၏ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားသည ္ထခိိကုခ္စံားရေသာ ရပရ္ြာလူထ၏ု 
စိုးရမိမ္ႈ၊ နစန္ာမႈမ်ားကိ ုကူညီေျဖရငွ္းေပးႏိငုရ္နအ္တြက ္မေက်နပမ္ႈ၊ ေစာဒက တကမ္ႈမ်ားကုိ ကိငုတ္ြယ္ေျဖ႐ငွ္းေပးသည္ ့
စနစ္ တစ္ခုအား ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားမွ တည္ေထာင္ ထိန္းသိမ္းရန္  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က 
အလိုရွိသည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး စနစ္ကို စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္အညီ 
တိုင္းတာသတ္မွတ္သင့္သည္။ ၎စနစ္သည္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထု၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
ခ်က္ခ်င္း ေျဖရငွ္းေပးသင္သ့ည။္ ယင္းသုိ႔ လပု္ေဆာငရ္ာ၌ နားလညလ္ြယၿ္ပီး ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွိေသာ ေဆာငရ္ြကမ္ႈျဖစ ္
စဥ္ႏငွ္အ့တူ က်ားမေရးရာအပါအဝင ္ယဥ္ေက်းမႈအရေလ်ာည္ီေသာ ၊ ထိခိကုခ္စံားရေသာ ရပရ္ြာလထူ ုလြယလ္ြယက္ကူ ူ
ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံျဖစ္ရမည္။

၆ဝ။ တာဝန္ခံမႈ စနစ္(ယႏရၲား)။  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
တာဝန္ခံမႈ စနစ္ဆီသို႔ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္သည္။  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးထားေသာ စီမံကိန္း 
မ်ားေၾကာင္ ့ထခိိကုခ္စံားရေသာ ရပရ္ြာလထူသုည ္တာဝနခ္မံႈ စနစ(္ယႏရၲား)က ပံပ့ိုးေပးသည္ ့အမွအီခိကုင္းၿပီး လြတလ္ပ ္
ေသာ ဖိုရမ္မ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႕၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး အေျဖရွာေဖြမႈ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုမွ်မက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံႏိုင္သည္။ တာဝန္ခံမႈ စနစ္ကို ကြဲျပားေသာ္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ 
လပုင္န္းစဥ္ႏစွခ္ုျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းထားသည။္ ၎တိ႕ုမွာ  (၁) ဘဏ၏္စမီကိံန္းမ်ားေၾကာင္ ့ဆုိးဆိုး ရြားရြားထခိိကုန္စန္ာသမူ်ားကိ ု
ကညူရီန္ႏငွ္ ့၎တို႔ ျပႆနာမ်ားကိ ုအေျဖရွာရနအ္တြက ္စမီကိံန္းအထူး ပံပ့ိုးသ(ူ၎သည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏဥ္ကဌၠကိ ု
တိက္ု႐ုိက္ ္အစီရင္ခံသည္) ဦးေဆာင္ေသာ တိငု္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ (၂) ေဆြးေႏြးသသူံုးေယာက္မွ ဦးေဆာင္ေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ျဖစ္သည္။  ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ ႔တုိ ႔သည္ ဒါ႐ိုက္္တာဘုတ္အဖြဲ ႔မွ 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို 
ခ်ဳိး၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။ ယင္းသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္  ရပ္ရြာလူထုတြင္ 
တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း(သို႔) ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မည္သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို အၾကံေပးသည္။

 ၂ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၆၁။ စာပိုဒ္ ၄၉မွ ၆ဝ အတြင္း ပါရွိေသာ ေယဘုယ် လုိိအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈရွိသည့္ စီမံကိန္းေခ်းေငြ 
သတမ္တ္ွခ်က ္(စံႏႈန္း) အျပင ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့ေဘးျဖစ ္ႏိငု္ေျခကိ ု
ေျဖရွင္းရာတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြ ဲ၄ သည္ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ 
ေခ်းငွားမႈ၊ က႑အလိုက္ေခ်းငွားမႈ၊ ဘက္ေပါင္းစံု လံုျခံဳမႈရွိေသာ ဘ႑ာေရး အကူအညီ မ်ား(ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)၊ 
အေရးေပၚအကူအညီ ေခ်းေငြမ်ား၊ လက္ရိွအကူအညီမ်ား၊ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ၊ ပုဂၢလိက 
ဘ႑ာေရးမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးသည္။ အကယ္၍ ေခ်းဌားမႈ ပုံစံအသစ္မ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာအခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ သည္ ဤျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည့္စံုေန လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ခ။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒ မူေဘာင္မ်ား။

၆၂။   ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မဝူါဒမူေဘာငမ္်ားသည ္ဘုတအ္ဖြ႕ဲခြင့္ျပဳခ်ကရ္ၿပီးေနာက ္ျပငဆ္ငထ္ားေသာ စမီကံနိ္းခြမဲ်ား(သို႔) 
စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္ က႑အလိုက္ေခ်းေငြမ်ား၊ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္႐ွိေသာ 
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ေခ်းငွားမႈပံုစံ၊ အေရးေပၚအကူအညီ ေခ်းေငြမ်ားမွတဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားဆီသို႔ သက္ေရာက္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား(သို ႔) စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူေဘာင္မ်ား (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ သံုးသပ္မႈမူေဘာင္၊ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမူေဘာင္၊ ဌာေန တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မူေဘာင္စသည္ ပါဝင္)ကို 
စီမံကိန္းအတည္ျပဳခ်က္အရ ဦးစားေပးေနရာ သတ္မွတ္ရန္ လိုသည္။ ၎အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား 
ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္း ၊အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပ့့ံပိုးသည္။ 
ထိုသို ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ခြင့္ျပခ်က္ရၿပီး ေနာက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား(သို ႔) စီမံကိန္း 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားက 
သေဘာတညူထီားသည္ ့ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒ မူေဘာငမ္်ားႏငွ္အ့ည ီစမီကိံန္းခြမဲ်ား(သို႔) စမီကိံန္း အစတိအ္ပိငု္းမ်ားျ
ပင္ဆင္စဥ္အတြင္း သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအစီစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရသည္။ ရႈပ္ေထြးလြန္းၿပီး 
အထိခိုက္မခံေသာ  စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ က႑အလိုက္ေခ်းေငြမ်ား (သို႔) ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္႐ွိေသာ ေခ်းငွားမႈပံုစံ၏  
က႑အလိုက္ေခ်းေငြ ရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားကိုအသံုးျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၆၃။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္တစ္ခုစီအတြက္ ျပင္ဆင္မည္ၿဖစ္ ၿပီး 
၎သည္

 (၁) စီမံကိန္းခြဲမ်ား(သို ႔)စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးမူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထင္ 
ဟပ္ေစရန္။

(၂) အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းေအာက္တြင္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား(သို႔) စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ေယဘုယ် 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ရွင္းျပရန္။

(၃) စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ 
ေဆာင္မည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ရန္။ ၎တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ျခင္း အစီမံ မ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားပါဝင္သည့္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝသည့္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မေက်နပ္မႈ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္ပါဝင္သည္။ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား(သို႔) စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

(၄) စြမ္းရည ္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈလိအုပခ္်ကမ္်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိငရ္ာ အစအီစဥမ္်ားႏငွ္ ့ရသံုးမနွ္းေျခ ေငြစာရင္း ပါဝငသ္ည္ ့
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္။

(၅) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္။

(၆) ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ား၊ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္သ့က္ဆိငုသ္ည္ ့အစိုးရေအဂ်ငစ္မီ်ား၏ 
တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကိုသတ္မွတ္ရန္။ ၎တြင္စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးမူဝါဒ 
မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္းအျပင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၆၄။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ္ညီမႈ ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ ေခ်းငွားသူမ်ား/ 
၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္အျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
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ဥပေဒမ်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈကုိပါ ဆန္းစစ္ေပလမိ္မ့ည။္ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရး ဘဏ၏္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားၾကား ကြာဟမႈ ရွိေနလွ်င္ (သို႔) ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ ကြာဟမႈ ရွိေနလွ်င္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာေစသည့္ အထူးကြာဟမႈျဖည့္ဆည္းေရးလိုအပ္ခ်က္ အေသးစိတ္ပါဝင္သင့္သည္။

ခ။ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၆၅။ ၾကားခဘံ႑ာေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမတွဆင္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏရ္နပ္ံုေငြမ်ားပါဝငသ္ည္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွထံားေသာ  
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး လုပ္ငန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အာရွ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က လုပ္ေဆာင္သည္။ ယင္းတြင္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းအစုစုႏွင့္ 
၎တို ႔၏ ကတိကဝတ္၊စြမ္းရည္တုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္သည္။ ၾကားခံ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ 
၎တို႕လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒစည္းမ်ည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစစ္ ေဆးကာ အာရွဖြံ႕ၿ
ဖိဳးေရးဘဏ္ကေထာက္ပံ့ထားေသာ  စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ တားျမစ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာရင္းမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ 
၅)ကို လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။  ၾကားခံဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ 
စီမံကနိ္းမ်ားကိ ုအျခားသီးသန္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား လိကုန္ာစရာ မလိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးအစား (င) စီမံကနိ္းအျဖစ္ သတမ္ွတ္ 
သည္။ အျခား ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာမူ ၎တုိ႔၏ လႊမ္းျခံဳစီမံခန္႔ခြမဲႈ စနစ္အစိတ္ အပုိင္းအျဖစ္ အနာဂတ္ လုပ္ငန္း 
အစုစု၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ စနစ္(ESMS)တစ္ခု တည္ေထာင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။

၆၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္သည္္ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ (၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား (၂) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္ 
သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၃) အဖြဲ ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္ ႔အပ္ျခင္း (သဘာဝ 
ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ နယပ္ယရ္ွ ိကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားႏွင္ ့အရညအ္ခ်င္းမ်ား) (၄) သငတ္န္း လိအုပခ္်ကမ္်ား 
(၅) ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာျခင္းႏငွ္ ့အစရီငခ္ံျခင္း။ ၎စနစကုိ္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့ၾကားခ ံဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
သေဘာတူ မွတ္တမ္းျပဳထားလိမ့္မည္။ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က 
ေထာကပ္ံထ့ားရာတြင ္ေၾကြးဝယ္စနစ၊္ အျခားေခ်းေငြမ်ား၊ ရယွယ္ာ၊ အာမခ ံမ်ားႏငွ္ ့အျခားေသာ ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈမ်ားမ ွ
တဆင္ ့လပု္ေဆာငသ္ည။္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စမီကံနိ္းခြမဲ်ားသည ္သသိာထငရ္ွားေသာ လမူႈဝန္းက်င ္သက္ေ
ရာကမ္ႈမ်ားရွသိည့္ေနရာမ်ားတြင ္၎စမီကိံန္းခြမဲ်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ု
ျပည့္မီွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ (ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးမူဝါဒ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၃တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းပါရိွ) အာရွ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ၾကားခံဘ႑ာေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံလိုအပ္သည္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစုစုအေပၚတြင္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမို မွီခိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၆၇။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားခံ 
ဘ႑ာေရးအဖြဲ ႔အစည္း၏ စြမ္းရည္လိုအပ္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ၾကားခံ ဘ႑ာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းက အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာ အစီစဥ္တစ္ခုျဖင့္ တည္ေထာင္ေျဖရွင္းေပးမည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သည္ 
လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူတူ ၎တို႔၏စြမ္းရည္ကိုျမႇင့္ 
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င။ ႏိုင္ငံအလိုက္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

 လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၆၈။  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အတိုင္းအတာ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း ကုိယ္ပို္င္စနစ္မ်ားရွိေနသည္ကို သိရွိလက္ခံထားၿပီး 
၎တို႔၏ စနစ္မ်ားကို ပိုမို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ အားေပးကူညီျခင္းအားျဖင့္ 
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္တာဝန္ခံမႈ၊ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မႈ ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိ ုခ်႕ဲထြငမ္ႈစသညတ္ိ္ု႔ကိ ုအားေပးျမႇင္တ့င္ႏုငိ္ေၾကာင္း သရိွနိားလညထ္ားသည။္ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေ
ဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ စြမ္းရည္တုိးတက္ေရးကို ေရွးရႈ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
အစအီမမံ်ား ခိငုမ္ာအားေကာင္းေအာင၊္ အက်ိဳးရွရိွ ိအသံုးခ်ႏိငု္ေအာင ္ပံပ့ိုးရန ္ကတကိဝတ ္ျပဳသည။္ တစခ္်နိတ္ည္း၌ပင ္
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ စမီကိံန္းမ်ားတြင ္ႏိငုင္အံလိကု ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားကုိ အသံုးခ်ျခင္းသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရး 
ဘဏ၏္ မဝူါဒ ဦးတညခ္်က္မ်ားႏငွ္ ့စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ုအားမနည္းေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည။္ ႏိငုင္အံလုိက ္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထားလုပ္ကိုင္မည္။

(၁) အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း။ ။ ႏိငုင္အံလုိက ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားသည ္ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္၏ံ ဥပေဒ 
ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ရည္ညႊန္းရာတြင္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ျပည္ နယ္အဆင့္ 
(သုိ႔)က႑အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးမူဝါဒနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္္ၾကသည္။

(၂) ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေရွးဦးသတ္မွတ္မႈမ်ား 
တန္းတူညီတူရွိမႈႏွင့္ လက္ခံႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား။  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေထာက္ပံ့ထားေသာ  
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈသည္ အလိုေလ်ာက္ 
မျဖစ္ႏိုင္သလို မျဖစ္မေန လုပ္္ေဆာင္ရန္လည္းမလိုေပ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေထာက္ပံ့ ထားေသာ  
စမီကံနိ္းမ်ားႏငွ္ ့ဆက္ႏြယ္ေသာ လူမႈဝန္းက်င ္ေဘးျဖစ္ႏိငုမ္ႈကိ ုထနိ္းခ်ဳပသ္တ္မတွရ္န ္ေခ်းငွားသမူ်ား၏ 
ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသံုးခ်မႈအား အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က စဥ္းစားေကာင္း 
စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ၎အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ၊က႑အဆင့္ (သို႔) ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ျဖင္ ့ပံ့ပ့ိုးမႈျပဳသည။္ (က) ႏိငုင္အံလိကု ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ 
တန္းတူညီမွ်ေရး ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ တူညီသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒေၾကညာခ်က္ (စာမ်က္မွာ ၁၆-၁၈)တြင္ ပါရွိေသာ မူဝါဒနယ္ပယ္၊ အစပ်ိဳးခ်ိန္၊ လိုက္နာႏိုင္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီကာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ (ခ) ေခ်းငွားသူတြင္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္း၊ စြမ္းရည္ (လက္ခံႏိုင္မႈဆန္းစစ္ခ်က္)ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားရွိသည္။ ၎တို႕ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရိွ သီးသန္႔က႑အလုိက္ (သုိ႔) သက္ဆုိင္ေသာ ေအဂ်င္စီအလုိက္ 
လိက္ုနာက်င္သ့ံုးႏိငုသ္ည္ ့ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားကိ ုလပု္ေဆာင ္
ျခင္းျဖစ္သည္။

 (၃) ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ခိုင္မာေစေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အေျဖရွာျခင္း။ အကယ္၍ေခ်းငွားသူသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဘးကင္း လံု ၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ေၾကညာခ်က္(စာမ်က္မွာ ၁၆-၁၈)တြင္ ပါရိွေသာ မူဝါဒနယ္ပယ္၊ အစပ်ိဳးခ်ိန္၊ လုိက္နာႏုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
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စည္းကမ္းမ်ား ႏငွ္ ့ကိကုည္ကီာ ဦးတညခ္်ကမ္်ားအတိငု္း ျပည္မ့ွီေစရန ္၎၏ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားကိ ု
ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ရမည္။ ထုိမွ်မက ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီစဥ္တစ္ခုကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ ထားရမည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အထက္ပါ ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ထို႔နည္းတူစြာ 
ေခ်းငွားသူသည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ စြမ္းရည္ ခိုင္မာလာေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အစီစဥ္တစ္ခုကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္အတြက္ ကတိကဝတ္ထားရန္ လုိအပ္လာသည္ရိွေသာ္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရး ဘဏသ္ည ္တန္းတူညမီွ်မႈကိ ုဆံုးျဖတ္ေပးရာ၌ အထက္ပါကစိၥမ်ားကုိ ထည္သ့ြင္း စဥ္းစား 
ေကာင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေခ်းငွားသူ  မလုပ္ေဆာင္ခင္  
တိငု္းတာခ်ကမ္်ားကိ ုေဆာငရ္ြကရ္မည္ျဖစၿ္ပီး ၎တြငအ္ာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ပ့့ပံိုးမႈ ပါဝင ္မည္ျဖစသ္ည။္

(၄) ႏိင္ုငံအလုိက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသုံးခ်မႈနယ္ပယ္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္တန္းတညူမီွ်မႈ 
ႏွင့္ လက္ခံႏုိင္မႈအဆင့္ ပမာဏသည္ သီးသန္႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ 
က႑တစ္ခု(သုိ႔) ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္ေပၚ 
မူတည္ကာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး နယ္ပယ္ တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု(သို႔) သံုးခုလံုးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို 
သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

(၅) ႏိုင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္း။  ႏိုင္ငံအလုိက္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္
မ်ား ကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ပ့့ံပိုးထားသည့္ ရႈပ္ေထြးလြန္းၿပီး အထိခိုက္မခံေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၆) ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း။ ဆန္းစစ္ခ်က္ ၿပီးစီးသြားပါက အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ၊က႑အဆင့္ (သုိ႔) ေအဂ်င္စီအဆင့္တုိ႔၌ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လက္ခံႏုိင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
မူၾကမ္းကုိ မွတ္တမ္းျပဳထားမည္ျဖစ္ကာ အမ်ားျပည္သူ  မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ရန္ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ အစိုးရႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား အပါအဝင္ 
စိတ္ပါဝင္စားသူအားလုံးက မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးစီးသြားပါက တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လက္ခံႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ေရး 
အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဝက္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ 
ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ စီမံကိန္းအဆင့္၌ လက္ခံႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး သာမန္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမတွတ္မ္းမ်ား ထတု္ျပနမ္ႈႏငွ္ ့တိငုပ္င ္ေဆြးေႏြးမႈျဖစစ္ဥမ္်ားကိ ု
လုိက္နာသည္။ ၎သည္ စာပုိဒ္ ၅၃-၅၅တြင္ သီးသန္႔ပါရိွေသာ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္မႈေအာက္တြင္ 
အက်ံဳးဝင္သည္။

 (၇) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ 
ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၏တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္  ေခ်းငွားသူ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ 
အေလ့အက်င့္ႏငွ္ ့စြမ္းရညသ္င့္ေတာမ္ႈ ရွမိရွ ိဆန္းစစဆ္ံုးျဖတရ္ာတြင ္တာဝနရ္ွသိည။္ တန္းတညူမီွ်မႈႏငွ္ ့
လက္ခံႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က2္9 ကို ျပင္ဆင္သည့္ ေနရာတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ သံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကနဦး ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အပါအဝင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တာဝန္ရွိမႈသည္ အျခားေသာ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေထာက္ပ့ံထားသည့္ မည္သည့္စီမံကိန္းႏွင့္မဆုိ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ကနဦး 

29 အျခားဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမတ္ိဖကမ္်ားမွာ လတတ္ေလာလုပ္ေဆာငထ္ားသည္ ့ဆန္းစစသုံ္းသပ္ျခင္းအလုပ ္ခြဲျခမ္းစတိ္ျဖာအကဲျဖတ္ခ်က ္၄င္းကိလုိုအပသ္လိ ုမြမ္းမၿံပီးအသံုးျပဳႏုငိ ္
သည္။ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ေသာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလဲ အားေပးတိုက္တြန္းသည္။
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ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီစဥ္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား (CSS)ေပၚ အေျခခံထားသည္။ CSS အသုံးျပဳေသာ 
စီမံကိန္းတစ္ခုကို ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ အျခားေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေထာက္ပံ့ထား
သည္ ့စမီကံနိ္းမ်ားနည္းတ ူအာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ႀကီးၾကပမ္ႈ လုပင္န္းစဥမ္်ား လိက္ုပါလာမည္ျဖစသ္ည။္

(၈) ေခ်းငွားသူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား။ ေခ်းငွားသူမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ 
ရရွိေအာင္ျမငရ္န္ႏငွ္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ဆန္းစစခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့ကိက္ုညီေသာ လက္ခံႏိငု္ေလာကသ္ည္ ့
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္၊ လုပ္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္း၊ စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ 
တာဝန္ရွိသည္။ သီးသန္႔စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းငွားသူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ 
မူဝါဒေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း 
ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ၎ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံႏွင့္ 
ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား(CSS) ဖြဲ ႔စည္းပုံ ေပၚမူတည္ၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ကြဲျပားႏုိင္သည္။ အာရွဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ပံုမွန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈအရ ၎ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ 
ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့ေနာက္ထပ ္အစအီမမံ်ားအတြက ္ေခ်းငွားသူမ်ား လပု္ေဆာငရ္န ္လိအုပသ္ည္ ့ 
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းသည္ ေခ်းငွားသူမ်ား၏ 
စာခ်ဳပ္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

(၉)  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တာဝန္ခံမႈ စနစ္။ ႏိငုင္အံလုိက ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားကိ ုအသုံးျပဳမႈ သည ္
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တာဝန္ခံမႈစနစ္ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

(၁ဝ) ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ။    ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳမႈ 
သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံအခ်ိဳ႕ကို မူဝါဒမ်ား ထိေရာက္ အသက္ဝင္သည့္ ပထမ သုံးႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း၌ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၊က႑အဆင့္ (သို႔) ေအဂ်င္စီအဆင့္အား အေလးထား အာရံုစိုက္ 
ေစသည္။ ႏိုင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားအသံုးျပဳမႈ ထိေရာက္ျခင္းကို တိုင္းတာမည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ သံုးသပ္မႈအား မူဝါဒမ်ား ထိေရာက္ အသက္ဝင္သည့္ ပထမ သံုးႏွစ္တာ 
ကာလအၿပီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပလိမ့္မည္။

၆၉။ ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) သည္ ႏိုင္ငံအလုိက္ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္း အေသးစိတ္ကို ပ့့ံပိုးေပးထားသည္။

ဃ။ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ရထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား

၇ဝ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ား၊ ပူးတြဲပံ့ပိုးဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း 
အားထုတ္ကာ တစ္ခုတည္းေသာ လူမႈဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ တစ္ခုတည္းေသာ အစီစဥ္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ 
တစ္ပံုစံထဲ ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းပံုစံ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပူးတြဲပံ့ပိုးဖက္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္။



47

ဂ။ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

 ၁ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၇၁။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ၎၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ လိအုပ္ခ်ကမ္်ား သတမ္ွတရ္န္အတြက ္ စီမံကိန္း 
မ်ားကို စိစစ္ဖို ႔ တာဝန္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏လူမႈဝန္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္သံုးသပ္ရမည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၄အတိုင္း ေလ်ာ္ညီေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
အစီအမံမ်ား ေနသားတက် ရွိရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ လူမႈဝန္းက်င္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊ နည္းပါး 
ေစရန္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္(သို႔) နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရန္ ေသခ်ာေစမည္။ စီမံကိန္းကာလစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္္လံုး အာရွဖြံ႕
ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈ ျပဳႏိငုစ္ြမ္းကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မဝူါဒမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝရန ္ေခ်းငွားသမူ်ား
/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသူဲမ်ား၏ စြမ္းရည ္တိုးတက္ေစရန ္ကညူီျခင္း၊ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ား၏ လူမႈဝန္းက်င ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လူမႈဝန္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအပါအဝင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအစီစဥ္မ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္သည္။

၇၂။ အကယ၍္ ေခ်းငွားသ၀ူန္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲတူစဥ္ီးသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအစစီဥမ္်ားႏွ
င့္ မူေဘာင္မ်ားအပါအဝင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာဖို႔ 
ပ်က္ကြက္ပါက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ မွန္ကန္သည့္ အစီအမံမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ျပန္လည္လုိက္နာႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ လုိက္နာရန္ ထပ္မံ ပ်က္ကြက္ပါက၊ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ တရားဝင္ သေဘာတူညီမႈတြင္ ပါရွိထားေသာ လုပ္ငန္းယာယီ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ 
(သို႔)ျပနလ္ည္ေပးဆပရ္န ္ရကစ္ြကုိဲ အျမန္ေရာကရ္ွိေစျခင္းစသည္ ့ဥပေဒအတိငု္း ကစုားေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား လပု္ေဆာငမ္ည။္ 
အထက္ပါ အစီအမံမ်ားကုိ မလုပ္ေဆာင္ခင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံး၏ ဥပေဒအရ 
သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈအေျခအေနကို အကဲခတ္ရန္ အျခားနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည္။

 ၂။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၇၃။ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ားသည ္စမီကံနိ္းမ်ားႏွင္ ့လမူႈဝန္းက်ငသ္က္ေရာကမ္ႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးအစစီဥမ္်ားကိ ုျပငဆ္င္ျခင္း၊ ထိခိကုခ္စံားရေသာ ရပရ္ြာလထုူႏငွ္ ့သတင္းထတ္ုျပနခ္်က ္မ်ားမတွဆင္ ့
တို င္ ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ၊  ေစ့စပ္ညႇိႏွို င္းျ ခင္းတို ႕အတြက္  တာဝန္ရွိသည္ ။  ၎တြင္  ေဘးကင္းလံု ၿ ခံဳေရး  
မဝူါဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး လိအုပခ္်က္မ်ားပါရွသိည။္ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြဲသမူ်ား
သည္ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီစဥ္မ်ား/မူေဘာင္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားအပါအဝင္ 
လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တင္သြင္းရမည္။ ေခ်းငွားသူ
မ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ည္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊စံႏႈန္းမ်ားကိ ုလိကုန္ာရမည။္ ထို႔ျပင ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့သေဘာတညူထီားသည္ ့ေဘးကင္း လံၿုခံဳေရး 
အစီအမံမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ ၎တုိ႕သည္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 
ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၄ကုိ ျပည့္မီွေစရန္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိၾကသူမ်ားသည္ 
သေဘာတူညီထားသည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေလလံစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္မ်ား၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္လာရသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ 
အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ သီးသန္႕ အစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သေဘာတူ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။
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၆။ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္       
အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမ်ား

က။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

၇၄။ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒေၾကညာခ်က္အား ပဂုၢလကိအဆင္တ့ြင ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းကိ ု၂ဝ၁ဝ-
၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္သည့္ သုံးႏွစ္ ကာလလတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီစဥ္မ်ားက လမ္းညႊန္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။ 
လပု္ေဆာငခ္်က ္အစစီဥမ္်ားသည ္ေအာကပ္ါ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုအေျခခၿံပီး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက ္လာသင္သ့ည။္ 
(၁) ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ား၏ စြမ္းရည ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိ ုပံပ့ိုးေပးျခင္း (၂) ေဘးကင္း လံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ 
မဝူါဒေၾကညာခ်က္အား အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင ္ကညူီေပးမည္ ့လမ္းညြနခ္်ကမ္်ား လကစ္ြဲ စာအပုမ္်ားကဲသ့ို႔ေသာ 
အရာမ်ားကိ ုျမႇင္တ့ငထ္နိ္းသမိ္းျခင္း (၃) အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိငရ္ာ စြမ္းေဆာငရ္ည္ႏငွ္ ့အရင္းအျမစက္ိ ု
ေသခ်ာေစျခင္း၊(၄) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဌာနတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တိုးတက္ 
ထနိ္းသမိ္းျခင္း။ အဆုိျပဳထားေသာ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား၊ ဆက္ႏြယ္ ရလဒမ္်ား၊ လိအုပ္ေသာ အရင္းအျမစမ္်ား အပါအဝင ္
၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီစဥ္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည္။

၇၅။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ 
ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈမ်ားကိ ုဆန္းစစမ္ည္ ့ဌာနတြင္း သံုးသပခ္်က္ႏငွ္ ့ေစာင္ၾ့ကည္ထ့နိ္းခ်ဳပမ္ႈ စနစက္ိ ုထနိ္းသမိ္း မည ္
ျဖစ္သည္။

ခ။ အရင္းအျမစ္ သက္ေရာက္ျခင္းမ်ား

၇၆။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ကုိ ထိေရာက္သည့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္္ေသာ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝေနရာခ်မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ (သယံဇာတ) 
အသံုးခ်မႈႏွင့္ ခြဲေဝေနရာခ်မႈ ပိုေကာင္းေစရန္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေအာက္ပါ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈ မ်ားႏွင့္အတူ 
ထည့္သြင္း စစ္ေဆးသြားမည္။ (၁) တိုးပြားလာေသာ အရင္းအျမစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို  (အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႏွင့္ ေခ်း
ငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈအရ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ) နည္းပညာ 
အကအူည၊ီ ဌာနတြင္း စမီခံန္႔ခြမဲႈ ဘတဂ္်က္ႏငွ္ ့ေခ်းေငြမ်ားမတွဆင္ ့ထိေရာက္ေသာ ခြဲေဝမႈ  (၂) ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာ 
မူဝါဒေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ 
ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ ဌာနတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား  (၃) ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ား( ၎တြင္ 
ဌာနခ်ဳပ္ႏငွ္ ့လုပင္န္းေဆာငရ္ြကရ္ာ ေနရာမ်ားရွ ိေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆုိငရ္ာ ကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ားကိ ုပိမုိ ုေကာင္းမြနလ္ာေစမည္ ့
တိုးတက္ျမင့္မားလာေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအျပင္ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သီးသန္႔အရင္းအျမစ္မ်ား 
တိုးတက္လာမႈတို႔ ပါဝင္သည္။)

၇၇။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေရးဆိငုရ္ာ စြမ္းရည ္တိုးတကလ္ာေစရန ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒေၾကညာခ်ကက္ အထူးအေလးထား ကညူသီည။္ 
ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အရေသာ္၎စုေပါင္း လုပ္ကိုင္ဖက္မ်ား အရေသာ္၎ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိမႈကိ ုအေျခခ၍ံ လပု္ေဆာငမ္ည။္ ျပငပ္အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုအသုံးျပဳႏိငု္ေစရနအ္တြက္ ယံၾုကညအ္ပ္ႏွထံားေသာ 
ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ကာလလတ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္း အရင္းအျမစ္ သန္း ၈ဝမွ ၁ဝဝ ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ (၁) 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားအား ၎တို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခုိင္မာေအာင္ ပံ့ပုိးသည္၊ (၂) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၊ျပည္နယ္အဆင့္၊က႑အဆင့္၊ေအဂ်င္စီ အဆင့္ႏွင့္ 



49

စီမံကိန္းအဆင့္မ်ား၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
အရပဖ္က္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရညဖ္ြ႕ံၿဖိဳးမႈကိ ုပ့ပံိုးသည ္(၃) ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခ၍ံ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိငရ္ာ 
မူဝါဒေၾကညာခ်က္ကို တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လက္ခံႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား 
ႏွင့္ အလုပ္တူလုပ္ေဆာင္သည္။

၇၈။ လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွက္ာလမ်ားအတြင္း အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ ကၽြမ္းက်ငသ္ ူမ်ားကိ ု
ခန္႔အပ္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၂ခုႏွစ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို အတည္ျပဳ 
ခဲ့စဥ္ကတည္းက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ၁၉ဦး (ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
ဝန္ထမ္း ၁၈ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အရာရိွတစ္ဦး)ရိွခဲ့ ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ၁၆ဦး (ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဝန္ထမ္း ၈ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အရာရွိေျခာက္ဦး) တိတိထပ္မံ တိုးလာ 
ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ အတည္ျပဳၿပီး 
၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ား ဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ဆက္လက္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္တြင္ 
လူမႈေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူအေရအတြက္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဝန္ထမ္း ၂၂ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အရာရွကုိိးဦးအထိ တိုးလာခဲသ့ည။္ လကရ္ွအိခ်နိတ္ြင ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏတ္ြင ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ကၽြမ္းက်င ္
သမူ်ား ၂၆ဦး၊ လမူႈဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိငုရ္ာ ကၽြမ္းက်ငသူ္မ်ား30 ၂၂ ဦး အပါအဝင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဝန္ထမ္း ၄၈ဦးအထိ 
ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

၇၉။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အတြင္း ကနဦးႀကိဳတင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက ္ဝနထ္မ္းအလပုလ္ပု ္ရကသ္တပၱတကိ္န္းညႊန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏငွ္ ့ဌာနတြင္း စစတ္မ္းမ်ားအရ အရင္းအျမစမ္်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးထားသည္။ သံုးသပ္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားစြာ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးသံုးသပ္
ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းလုပ္ကုိင္ရမည့္  ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကာလလတ္ လုပ္ငန္းမ်ား (၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂)31  အတြက္ 
ဝန္ထမ္းအရင္းအျမစ္မ်ား (၁၂၅၄-၁၇၄၉ ) တုိးျမင့္လုိအပ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းအရင္း 
အျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ငါးႀကိမ္ေျမာက္ အရင္းအႏွီးတိုးျမင့္လာမႈအျပင္ လုပ္ 
ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ  ဌာနတြင္း ေဘး 
ကင္းလုံၿခံဳေရးသံုးသပခ္်က္လပုင္န္းမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က္္ေသာယဆူခ်ကမ္်ားေပၚ မတူညသ္ည။္ ထိမုွ်မက အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ ္
အတြင္း ဝန္ထမ္းအရင္းအျမစ္ျပန္လည္တုိးခ်ဲ႕မႈ၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခ်ိန္မွန္ 
အခ်ကအ္လက ္ျဖည္သ့ြင္းမႈမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပစ္မီကံနိ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာမႈမ်ား32လည္း ပါသည္။ ဝန္ထမ္းေနရာမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၃ႏွစ္ၾကာ ကာလလတ္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထပ္မံ 
ျဖည္တ့င္းမည္ျဖစသ္ည။္ လပုင္န္းလပုကုိ္ငရ္ာ ေနရာမ်ား၌ ဝနထ္မ္းစြမ္းရည ္တိုးတက္လာေအာင ္ဦးစားေပး လုပ္ေဆာငမ္ည ္
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အရာရွိ၏ အခန္းက႑သည္ သင့္ေလ်ာ္္ေသာ ေလ့က်င့္မႈ အစီစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔ 
လာမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္သုံးခုအတြက္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ (၁) လက္ရွိ မူဝါဒ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ ေအာက္တြင္ ထိန္းသိမ္း 
တိုးပြားေစမည္။ (၂) ရပ္ရြာလူထုတို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္  
(၃) သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္။ ထို႔အျပင္ 
အေထြေထြေကာင္စီရံုးအတြင္း ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ဥပေဒရႈေထာင့္အရ 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေနာက္ထပ္လိုအပ္မႈ ရွိေကာင္းရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

၈ဝ။ ကာလလတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈအတြင္း သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ အလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား 

30 ၎၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သီးသန္႔မလုပ္ဘဲ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
31 လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ ေအာက္ပါဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ အေျခခံသည္။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းအတြက္ (၁) မူ၀ါဒအသစ္တြင္ပါ၀င္သည့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳ ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၀န္ထမ္းအရင္းအျမစ္လံုေလာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း။ (၂) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူ၀ါဒအသစ္၏ အရင္းအျမစ္ပါ၀င္မႈကို 
သတ္မွတ္ျခင္း။ (၃) လက္ရွိလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း။
32 အရင္းအျမစ္ခန္႔မွန္းျခင္းအတြက္သံုးမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စီမံကိန္းအေရအတြက္သည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္အေပၚအေျခခံသည္။
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(CSS) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးပြားလာမည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံေသာ CSS အတြက္ 
တန္းတူညီမွ်ရိွေစေရး ဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဝန္ထမ္း ရက္သတၱပတ္ 
မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ တန္းတူညီမွ်ရွိေစေရး ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္  ၎တြင္ ဝန္ထမ္း ရက္သတၱပတ္ 
မ်ား ၅ပတ္မွ ၁၂ ပတ္အတြင္းႏွင့္ လက္ခံႏုိင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ထမ္း ရက္သတၱပတ္ လုိအပ္ေကာင္း 
လိအုပ္ေပမည။္ ဝနထ္မ္းမ်ား၏ေဆြးေႏြးတိငုပ္ငမ္ႈကိ ုေစစ့ပည္ႇိႏိငု္းမႈေပးျခင္းျဖင္ ့အရင္းအျမစ ္လိအုပခ္်က ္အလားအလာကိ ု
တစစ္တ္ိတပိငု္းအားျဖင္ ့ေျပလည္ေစႏိငုသ္ည။္ ကမ႓ာဘ့ဏသ္ည ္သကဆုိ္ငရ္ာႏုငိင္ ံအလုိကရ္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳ 
ေရးစနစ္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား အသံုးခ်ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေစေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ 
ရိွေနၿပီး ဤနယ္ပယ္တြင္အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန္အထူးစိတ္ဝင္စားလ်က္ရိွသည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္ကဲ့သုိ ႔ တြဲဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ၿပီး အရင္းအျမစ္စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈကို ေသခ်ာေစသည္။

ဂ။ အသက္ဝင္သည့္ေန႔စြဲႏွင့္ ၾကားကာလ အပိုင္းအျခား 

၈၁။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁-၆ သည္ ဒါ႐ုိက္္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ 
အတည္ျပဳခ်က္ရရိွေသာ ေန႔မွစ၍ ၆လအတြင္း ထိေရာက္အသက္ဝင္လာမည္။ မူဝါဒသက္ဝင္သည့္ ေန႔ေနာက္ပုိင္း 
စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ၁-၆ကုိ 
အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး သံုးသပ္မႈ အစည္းအေဝးလုပ္ေဆာင္ၿပီးထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား (သို႔) ျပင္လြယ္ေျပာင္း 
လြယ႐္ွိေသာ ေခ်းငွားမႈပံစု ံလက္ေအာက္ရွ ိရယ္ွယာမ်ားအတြက ္ကာလအလိကု ္ေငြေၾကး ေထာကပ္ံမ့ႈ ေတာင္းခသံည္အ့ေပၚ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး သုံးသပ္မႈကုိ သက္ဝင္ေန႔စြ ဲကာလ၌ ၿပီးဆုံးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။၎သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒ(၁၉၉၅)၊ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆုိင္ရာ မူဝါဒ(၁၉၉၈)ႏင့္ွ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ(၂ဝဝ၂) တို႔ကို အသံုးခ်ရာတြင္ အေရးပါသည္။

ဃ။ မူဝါဒ သံုးသပ္ခ်က္

၈၂။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ စတင္အသက္ဝင္သည့္ေန႔မွ ေနာက္၅ႏွစ္တာ ကာလအၿပီး တြင္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒဦးတညခ္်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ႈ ရွမိရွ ိဆန္းစစ ္
သည္ ့သံုးသပမ္ႈတစခ္ကုိ ုျပဳလပုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ ထို႔အျပင ္မဝူါဒအသကဝ္ငၿ္ပီး သံုးႏစွ္ေနာက္ပိငု္းတြင ္လုပင္န္းပိငု္းဆုိငရ္ာ 
သုံးသပ္ခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၎သုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။  (၁)ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ တုိးတက္လာေစျခင္း (၂) FI စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ သံုးသပ္ခ်က္ 
ႏွစ္ခုလံုးကို အမွီခုိကင္းေသာ အကဲျဖတ္ဌာနမွ လုပ္ေဆာင္သည္။ ရလဒ္ အစီရင္ခံစာကို ဒါ႐ုိက္္တာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ADB 
စမီခံန္႔ခြမဲႈ သို႔ တငသ္ြင္းရေပလမိ္မ့ည။္ သံုးႏစွတ္ာသုံးသပခ္်က ္မ်ား၊ ဖြ႔ၿံဖိဳးမႈတိုးတက္ေရးေကာမ္တ ီဘတုအ္ဖြဲ႔ အျမငမ္်ားကိ ု
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ ႔သည္ ဘုတ္အဖြဲ႔သုိ႔ စာတမ္းတစ္ခုတင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ကို အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လုိအပ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုိမွ်မက  စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔သည္  ၅ႏွစ္တာ သံုးသပ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ စာတမ္းတစ္ခု တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
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၇။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၈၃။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတ္ုိင္း ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေၾကညာခ်က္ကို 
အတည္ျပဳသည္ကို (ADB) ဥကၠဌက ေထာက္ခံသည္။ ၎တြင္ အခန္း ၅ႏွင့္ ၆၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁-၆ တို႔ ပါဝင္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒ(၁၉၉၅)၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆုိင္ရာ မူဝါဒ(၁၉၉၈)ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ(၂ဝဝ၂)၊ စာပုိဒ္ ၇၃၏ ဒုတိယေျမာက္ 
စာေၾကာင္း၊  လူထုဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒ (၂ဝဝ၅)၏ စာပိုဒ္ ၇၇-၈၅တို႔ကို အစားထိုးႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၁။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

က။ မိတ္ဆက္

၁။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာ လိအုပခ္်ကမ္်ားသည ္ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ား စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္  လိုအပ္မည့္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
စီစဥ္လ်ာထားေပးၿပီး ၎ကိစၥကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ၄င္းတြင္အသံုးျပဳမည့္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ 
နယ္ပယ္မ်ားအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေလးထား  ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆန္းစစ္ခ်က္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အစီစဥ္ျပဳျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို 
စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ထတု္ျပန္ျခင္းႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆငမ္ေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရငွ္းေရးစနစ ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေစာင္ၾ့ကည့္ျခင္းႏငွ္ ့
အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိမွတ္တမ္းတြင္ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ရာ ၎လုိအပ္ခ်က္သည္ ဇီဝမ်ိဳးကြထိဲန္းသိမ္းမႈ၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရရွည္တည္တန္႔ေအာင္ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဆုိင္ရာ က်န္းမာ 
ေဘးကင္းေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ မွတဆင့္ သီးသန္႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥကို တည္ေထာင္ရသည္။ ထို႔အျပင္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ား က သေဘာတူညထီားေသာ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငု ္
ရာစမီခံန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥက္ိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈမတွဆင္ ့ထိလုိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုေအာင္ျမင္ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည။္

ခ။ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

၂။ ဦးတညခ္်က္မ်ားသည ္ပတဝ္န္းက်င ္ခိငုမ္ာမႈႏငွ္ ့စမီကံနိ္းမ်ား ေရရညွတ္ည္တ့န္႔ေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရ မည။္ 
စီမံကိန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အပိုင္းတြင္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ ပ့့ံပိုးေပးရမည္။

ဂ။ အသံုးခ်မႈ နယ္ပယ္

၃။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏက္ ေငြေၾကးေထာကပ့္ံထ့ားေသာ (သုိ႔) ယင္းက စမီသံည္ ့အစိုးရပိငု္းႏငွ္ ့လပု္ေဆာင္ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကႏ်င့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္မည္သည့္ ဘ႑ာေရး 
ေထာက္ပံ့မႈ နည္းလမ္း(ေခ်းေငြႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့့ံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔မႈ စီမံကိန္းမ်ား အျခား 
နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္း၊ အာမခံျပဳျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္)ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။
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ဃ။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 ၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

၄။ ပတ္ဝန္းက်ငဆုိ္ငရ္ာ ဆန္းစစခ္်ကသ္ည ္ေယဘယု် အသံုးျဖစၿ္ပီး စမီကံနိ္းႏငွ္ ့သကဆ္ိငု္ေသာ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရန ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥမ္်ားကိ ုေဖာ္ျပရာတြင ္
အသံုးျပဳၾကသည္။ စီမံကိန္းျပင္ဆင္မႈ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ား သည္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဇီဝဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မည့္ ေဘးႏၲ
ရာယ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရမည္။ ထို ႔ျပင္ ၎တို ႔၏ အေရးပါမႈႏွင့္နယ္ပယ္ကို အန္ဂ်ီအုိမ်ား၊ထိခိုက္နစ္နာ 
သည့္လူမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာသတ္မွတ္ရမည္။ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ၿပီးပါက ေခ်းငွား 
သူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းကာလတြင္ တက္ႏိုင္သမွ်အေစာဆံုးျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ ္ခ်ကက္ိလုပု္ေဆာငရ္မည။္ အကယ၍္စမီကံနိ္းမ်ားသည ္ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိငု္ေျခမ်ားၿပီး 
ေနာက္ျပနလ္ညွ္ရ့န ္မလြယ္ေသာ၊ မလပုက္ိငုဖ္ူးေသးေသာ စမီကံနိ္းမ်ား ျဖစ္ေနပါက ေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲမ်ား 
အေနႏွင့္ စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာ၊ ဒီဇိုင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေရွာင္လဲြႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရန္ အဆင္ေျပမေျပ စစ္ေဆးထားရမည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာ၊ ဒီဇိုင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းယူ ထားရမည္။ ၎တြင္ အ႐ံႈးအျမတ္ စစ္တမ္းပါဝင္ကာ 
၎စစ္တမ္းသည္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အ႐ံႈးအျမတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။ “စီမံကိန္း 
လံုးဝ မလုပ္ေဆာင္’’ဟူေသာျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုပါ ထည့္ထားရမည္။

၅။ ဆန္းစစ္မႈျဖစ္စဥ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
တိက်သည့္ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ လက္ရွိသတင္းအခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဇီဝဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ(လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းက်န္းမာေရး၊ 
ရပ္ရြာလူထု ေဘးကင္းက်န္းမာေရး၊ က်ားမဆုိင္ရာ ျပသနာမ်ား၊ ထိခုိက္လြယ္အုပ္စု၊ လူမႈဘဝအေျခအေနအေပၚ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမီဒီယာ၏ သက္ေရာက္မႈ) အျပင္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတမ်ားေပၚသက္ေရာက္မည့္ 
ေဘးႏရၲာယ္မ်ားကိစုဥ္းစားမည္ျဖစသ္ည။္ ၎ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားကုိ ဤစာတမ္းတြငပ္ါရွိေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ဆိငုရ္ာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာေဒသရွိ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (အိမ္႐ွ
င္ႏိငုင္ကံလိက္ုနာက်င္သုံ့းေသာ ႏိငုင္တံကာ ဥပေဒမ်ားလည္း ပါဝင)္ႏငွ္ ့မဆန္႔က်င္ေအာင ္ျပနလ္ည ္သံုးသပမ္ႈ ျပဳရမည။္

၆။ စီမံကိန္းနယ္ပယ္၏ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာအတြင္း ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စိစစ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ (၁) စီမံကိန္း၏ မူလေနရာ ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ား အပါအဝင္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲ
သူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ေပးေဝေရးမ်ား ၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား၊ 
မိလႅာတြင္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္ ႔ပစ္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စခန္းမ်ား (၂) စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ 
ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ(ရန္ပံုေငြ) မလုပ္ထားေသာ ကူညီမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား (ၾကားခံ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) ေခ်းငွားသူမ်ား/ 
၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ားက သီးျခားပံပ့ိုးေပးေသာ ရနပ္ံုေငြ ျဖစ္ႏိငုသ္ည)္  (၃) စမီကံနိ္း၏ ေနာကထ္ပအ္စစီဥခ္်ထားေသာ 
ဖြ႔ံျဖိဳးမႈမ်ားမွတဆင့္ အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္မႈ ထပ္မံခံစားရမည့္ ရပ္ရြာလူထု နယ္ပယ္မ်ား၊လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ 
စီမံကိန္း အေျခအေနမ်ား၊(၄) ေနာက္ထပ္အစီစဥ္ မခ်ထားေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔ရေသာ  ဖြ႔ံျဖိဳးမႈမ်ားမွတဆင့္ 
သက္ေရာက္မႈ ခံရႏုိင္သည့္ ရပ္ရြာလူထု နယ္ပယ္မ်ား( ၎ သက္ေရာက္မႈသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ (သုိ႔) အျခား 
တစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရမည္။) စီမံကိန္းနယ္ပယ္၏ သက္ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာတြင္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ 
မဟုတ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား  ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္  ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံကိန္း 
ကာလစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္္ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ၎၌ မတည္ေဆာက္ 
ခင္၊ တည္ေဆာက္ဆဲ၊ လုပ္ေဆာင္ဆဲ၊ ရပ္ဆိုင္းစဥ္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား(ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ 



53

ျပန္လည္ တည္ေထာင္ေပးျခင္း) ပါဝင္သည္။

၇။ ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း ၊ႏုိင္ငံတကာ ေရျပင္ကုိ ညစ္ညမ္းေစျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မ်ား 
ႏွင့္ မ်ိဳးတုန္းအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ၎တ႔ို ေနထိုင္ခိုလံႈရာေနရာမ်ားကိုပါ ေလ့လာသတ္မွတ္မည္ 
ျဖစ္သည္။

၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ဆန္းစစအ္ကဲျဖတခ္်ကသ္ည ္စမီကံနိ္းသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင္ ့လတူစဥ္ီး ခ်င္းစ ီ
ေသာ္၎၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ေသာ္၎၊(အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုု 
မ်ားသည္) ၎တို ႔၏ အားနည္းေသာ ၊ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားကို 
ေလ့လာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ၎အုပ္စုမ်ားကို သတ္မွတ္ထုတ္ေဖာ္ထားႏိုင္ပါက ၎တို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈ တဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ေစရန္ အစီအမံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၉။ စမီကံနိ္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ား အနည္းအမ်ားေပၚ မတူည၍္ အမ်ိဳးအစား (ေအ) စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (EIA) အျပည့္အစုံႏွင့္ အမ်ိဳးအစား (ဘီ) 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ (IEE) (သုိ႔) ၎ႏွင့္ အလားသ႑န္တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။ (၁) စီမံကိန္း၏ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား (၂) စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္(၃) 
စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ ေဖာ္ျပခ်က္ (၄) ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား၊ (၅) 
အျခားေရြးခ်ယစ္ရာမ်ားကိ ုေလလ့ာျခင္း (၆) ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥမ္်ား၊ (၇)ေဆြးေႏြးတိငုပ္ငမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့
သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၈) နဂိံုးအဆံုးသတ္ႏငွ္ ့ေထာကခ္ခံ်ကမ္်ား။ သက္ေရာကမ္ႈ နည္းေသာ စမီကံနိ္းမ်ား၊ ေနရာအေျချပဳ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍ ရႏိုင္ေလာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ထား ၿပီးျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈကို  ပိုမို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 
အတိုင္းအတာ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

၁ဝ။ စီမံကိန္းတြင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႕) ကူညီပံ့ပိုးစရာမ်ား ပါဝင္ေနေသာအခါ ျပင္ပ 
ကၽြမ္းက်င္သမူ်ားသည္ စီမံကိန္းမွ ဆိုးက်ိဳးေပးေနေသာ ေဒသမ်ား ရွိမရွိ ဆံုးျဖတရ္န္ ပတဝ္န္းက်င္ဆိငု္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းထပ္တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းမျမင္ပါက စစ္ေဆးေရးမွ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ စုစည္းမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ျဖစ္သည့္္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။ (၁) စီမံကိန္း၏ အဓိက 
အခ်က္အလက္မ်ား(၂) အတိတ္ႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ပံ့့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (၃)
အမ်ိဳးသားအဆင္ ့၊ေဒသတြင္းအဆင့္ႏငွ္ ့အျခား လိကုန္ာရမည္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ား၊စံႏႈန္းစသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(၄) စစ္ေဆးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (၅) 
ပါဝင္ပတ္သက္ရာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား (၆) မွန္ကန္သည့္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္သည့္ 
လုပ္ငန္းအစီစဥ္မွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း အစီစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ညီမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပံ့့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၁၁။ စီမံကိန္းတြင္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊အစီစဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိပါက 
(၎တုိ႔သည္ ေဒသအလုိက္၊က႑အလုိက္ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္။) နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္(၁)ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း(၂) ေရရွည္တုိက္႐ုိက္္သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း (၃) တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပျခင္း(၄) ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ တို႕ပါဝင္သည္။
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 ၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီစဥ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၁၂။ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ားသည ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ဆန္းစစခ္်ကမ္ ွသတမ္တွ္ေပးလိကု ္
ေသာျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွသိည္ ့ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရန ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆုိ္ငရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥ ္
ကို ျပင္ဆင္ရမည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ အဆိုျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသာ 
အငစ္တကီ်ဴးရငွဆုိ္ငရ္ာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိငုရ္ာ အစအီစဥမ္်ား၊ စြမ္းရညဖ္ြၿံဖိဳးတိုးတက္ေရးႏငွ္ ့သငတ္န္းေပးမႈ အစအီမမံ်ား၊ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္၊ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အကယ္၍ 
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏငွ္ ့ေဘးအႏရၲာယမ္်ားကိ ုမေရွာငရ္ွားႏိငု ္(သို႔) မကာကြယ္ႏိငုပ္ါက ေလ်ာခ့်ေရး အစအီမမံ်ားႏငွ္ ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို ႔မွသာ စီမံကိန္းကို ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဒီဇိုင္းထုတ္ရန္၊ တည္ေဆာက္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အစီစဥ္ခ်မွတ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ အေသးစိတ္အဆင့္မ်ား၊ သတ္မွတ္ၿပီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဦးစားေပး 
ကိစၥမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္  အခ်ိဳးညီ ေနမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရာတြင္ တတိယ အစုမ်ား(ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား)ကို  လံုးဝအႏၲ႐ာယ္ မျဖစ္ေစေရး၊ညစ္ညမ္းမႈျပဳသူ ဒဏ္ေပး 
ေဆာင္ေရး စည္းမ်ဥ္း၊ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားပါဝင္သည္။

၁၃။ ေလ်ာ့ခ်ၿပီးေသာ္လည္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကသိသိသာသာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနလွ်င္သဘာဝပတ္ဝန္း  
က်င ္ဆုိငရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥသ္ည ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားထိုး အစအီမမံ်ားႏငွ္ ့ပတ္ဝန္းက်င ္ထိခိက္ုမႈ မျဖစ္ေအာင ္
လုပ္ေဆာင္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎အစီအမံမ်ားမွာ က်က္စားရာေနရာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမႈကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္္မႈကို ၿခြင္းခ်က္အျဖစ္ လက္ခံ၍ရသည္။ ၎ေငြေၾကး ေပးေလ်ာ္္မႈသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းက်ိဳးရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

၁၄။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥသ္ည ္ေမွ်ာမ္နွ္းထားေသာရလဒမ္်ားကိ ုတုိင္းတာ၍ရႏိငု ္ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၎တြင္ စြမ္းေဆာင္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ကာလကို ျပန္ေျခရာခံ 
ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အစီစဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းေနရာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္း 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏငွ္ ့နည္းပညာေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႀကိဳတငမ္ျမင္ႏိငု္ေသာ ျဖစရ္ပမ္်ားႏငွ္ ့ေစာင္ၾ့ကည့္ေရး ရလဒမ္်ား စသညတ္ို႔ကိ ု
တုန္႔ျပန္သည္။

၁၅။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တတိယအစုမ်ား (ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား)ပါဝင္မႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြ ဲ
မႈ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ လႊမ္းမုိးမႈရိွသည္။ တတိယအစုမ်ား (ၾကားခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား) သည္ 
စာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိထုားသ၊ူ အစိုးရေအဂ်ငစ္တီစခ္(ုသို႔) ကညူပီံံပ့ိုးေပးေနေသာ လပုင္န္းလပုကုိ္ငသ္တူစဥ္ီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစမ္ည။္ 
တတိယအစုမ်ား(ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား)၏ အႏၲရာယ္ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေနပါၿပီး ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ 
သည္ တတိယအစု၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါကေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈ 
သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အတူူတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မွီၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အေျခခံကာ ထူးျခားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ သည္။

၁၆။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီ အစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ 
သည္။ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အထိခိုက္မခံႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား လံုးဝပတ္သက္ 
ဆက္စပ္ျခင္း မရိွသည့္ လြပ္လပ္ေသာ ပညာရွင္အၾကံေပးအဖြဲ႔ကုိ စီမံကိန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စဥ္ႏွင့္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္စဥ္ 
တြင္ ေခၚယူအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 
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 ၃။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း

၁၇။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝက္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေခ်းငွားသူ/ 
၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ တင္ျပေပးရမည္။

(၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မူၾကမ္းအျပည့္အစံု(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မူၾကမ္းအပါအဝင္) ကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဘုတ္အဖြဲ႔၏ သံုးသပ္စဥ္းစားခ်က္ မတိုင္မီ 
ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ အတြင္း၊ (သုိ႔) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္မူေဘာင္မ်ား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ခ်က္ကို စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈမတိုင္မီ

(၂) အၿပီးသတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္/ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ 
စစ္ေဆးမႈ

(၃) အသစ္ (သို႔) အသစ္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္/ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ထားသည့္ အမွန္ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င္)

(၄) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား

၁၈။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
(စာပုိဒ္ ၁၇ ပါ မွတ္တမ္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္) ကုိ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ အျခား ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ ေနရာတြင္ အမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ၎တို႔ထံသုိ႔ အခ်ိန္မွန္ 
ေပးပို႔ရမည ္ျဖစသ္ည။္ စာမတတသ္မူ်ားအတြကမ္ ူအျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆကသ္ြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုအသုံးျပဳရမည ္
ျဖစ္သည္။

 ၄။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၉။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူအေနျဖင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္ 
ျပည္ဝ့ေသာ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈဆိသုညမ္ွာ လပုင္န္းစဥတ္စခ္ ုျဖစၿ္ပီး (၁) စမီကိံန္းျပငဆ္င္ေရးဆြသဲည္အ့ခ်နိတ္ြင ္စတငၿ္ပီး 
စမီကံနိ္းစက္ဝန္း1 တစ္ေလ်ာကတ္ြငလ္ည္း ပုမံနွ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားေသာ လပုင္န္းစဥ ္(၂) ထခိိကုန္စန္ာမႈ ရွခိဲသ့ည္ရ့ပရ္ြာလထူ ု
ဖတ္႐ႈနားလည္ႏုိင္ၿပီး အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီး လုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခ်နိမ္နွထ္တ္ုျပန္ေသာလပုင္န္းစဥ ္(၃) ၿခမိ္းေျခာကမ္ႈႏငွ္ ့အငအ္ားသံုး အက်ပကုိ္ငမ္ႈကင္းစင္ေသာ ဝန္းက်ငတ္ြင္္ေဖာ္ေ
ဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (၄) က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလည္းရွိေသာ၊ အခြင့္အလမ္း 
နိမ့္ပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) 
စီမံကိန္းပုံစံ၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္္အလမ္းမ်ားမွ်ေဝေရး၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးဆိငု္ရာ ကိစၥရပမ္်ား အပါအဝင ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတ္ွရာ၌ သကဆ္ိုငပ္တ္သက္သူ္မ်ားႏငွ္ ့ထခိိကု္နစ္နာမႈရွသိမူ်ား 
အားလုံး၏ ဆီေလ်ာ္ေသာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားအားလံုးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈကို ထိခိုက္နစ္နာသည့္ရပ္ရြာလူထု အေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။  
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

1 ပတ၀္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ စမီကံနိ္း ေအအမ်ဳိးအစားအတြက ္ယင္းသို႔ေသာ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ စမီကံနိ္းအကဲျဖတခ္်ကမ္တိငုခ္င ္EIA ကြင္းဆင္းလပု ္
ေဆာင္စဥ္ ပထမအဆင့္ႏွင့္ EIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းရရွိႏုိင္ေသာအခါတြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
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 ၅။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္

၂ဝ။ စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခိုက္ခံရမည့္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ 
တိုင္တန္းခ်က္မ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖ 
ရငွ္းေရးစနစက္ိ ုတည္ေဆာကရ္မည ္ျဖစသ္ည။္ အဆငမ္ေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရငွ္းေရးစနစက္ိ ုစမီကံနိ္း၏ ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ား၊ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ၎စနစ္သည္ ထိခိုက္နစ္နာ 
သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေျဖရွင္းေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္သည္။ ထိုသို႔ေျဖရွင္းျခင္းသည္ 
အမ်ားနားလည္ႏိငု္ေသာ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွိေသာ လုပင္န္းစဥ ္ျဖစရ္နလ္ိုျပီး က်ားမေရးရာမ်ားကိ ုတုန္႔ျပန ္ေဆာငရ္ြက္ေပး 
ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာသူအားလံုး အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ႏိုင္ေသာ၊ ဒဏ္တပ္ျခင္းႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္လုံးဝမရိွသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ တရားေရးဆုိင္ရာ (သုိ႔) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာအရ ေျဖရွင္းေပးျခင္းကို ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္အား ဟန္႔တားထားျခင္း မရွိသင့္ေပ။ ၎စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထိခိုက္ခံရေသာသူမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

 ၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

၂၁။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း၏ 
တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာမည္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို   စီမံကိန္း၏ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွင့္ 
သက္ေရာက္မႈ ပမာဏအတိုင္း ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
သတင္းအခ်က္လကမ္်ား မတွသ္ားျခင္းအျပင ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲသည ္ေမွ်ာမ္နွ္းထားသည္ ့ရလဒမ္်ားရရွိေရး 
ဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ႏွင့္အညီ ျပည့္စုံကုိက္ညီျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူ 
မ်ား (သုိ႔) လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရိွသည့္ NGO မ်ားကုိ ေခၚယူထားၿပီး ၎ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
မ်ားအား ဆန္းစစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြသူဲသည္ ေစာင့္ၾကည့္မႈရလဒ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး အမွန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ၎တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ 
ထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ ထုိသို႔ မွန္ကန္ 
ေအာင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ကာ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အကိ်ဳးထိေရာက္မႈ 
ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၂။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေစာင့္ ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၏ 
တိုးတက္မႈမ်ား၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္ ကာလအတြင္း၌ ေခ်း
ငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ ွအနမိ္ဆ့ံုးအေနျဖင္ ့ႏစွဝ္က ္ေစာင္ၾ့ကည္မ့ႈ အစရီငခ္စံာမ်ားအား တငသ္ြင္းေပးမည္ျဖစသ္ည။္ 
လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အထိခိုက္မခံႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ သုံးလပတ္ ေစာင့္ ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား 
တင္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း၌ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းေပးရမည္။ 
အဆုိပါ ကာလအပိုင္းအျခားအလုိက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို ႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ 
ေၾကညာေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းရန္ပုံေငြတြင္ ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားမည္။
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 ၇။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

၂၃။  စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာသည့္ ေနရာတြင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ကုိ အသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံမည္ (သုိ႔မဟုတ္ပါက) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္အသစ္ 
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္သစ္ကုိ ျပင္ဆင္မည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ရန္၊ တျခား အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ 
သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပရန္ စသည္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

 ၈။  ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ

  သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၂၄။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံု 2 ႏွ င့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္အေပၚ 
စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ဇီဝမ်ိဳး 
ကြဲမ်ိဳးစံုေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေနသည့္ ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ထုိးေဖာက္ ျပန္႔ပြား ေႏွာက္ယွက္ 
တတ္ေသာ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေခၚေဆာင္တင္သြင္းလာျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ကို အဆမတန္ 
ထတ္ုယူသုံးစြဲျခင္း ကဲသ့ို႔ေသာ ႀကီးမားေသာ ၿခမိ္းေျခာကမ္ႈအေပၚတြင ္အဓကိထား လပု္ေဆာငမ္ည ္ျဖစသ္ည။္  ေခ်းငွားသ/ူ 
၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ သည္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ေရွာငရ္ွားျခင္း၊ ေလ်ာပ့ါး ေအာငလ္ုပု္ျခင္း၊ ဆိုးက်ဳိးေလ်ာခ့်ျခင္းစသည္ ့အစအီမမံ်ားကိ ုသတ္မတ္ွျပဌာန္းေပးရန ္လိုေပမည။္ 
ေနာက္ဆံုး နည္းလမ္းအေနျဖင့္ ထိခိုက္ခံရမည့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုအတြက္ အျမတ္အ႐ံႈးမရွိႏိုင္ေသာ biodiversity offsets 
ကဲ့သို႔ နစ္နာေၾကးအစီအမံမ်ားကို အဆိုျပဳေပးရမည္။

က။ ျပဳျပင္စီမံထားသည့္ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား

၂၅။  ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္(ျပင္ပမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္ရင္း မဟုတ္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား) အပင္မ်ား 
ႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားကို မၾကာခဏ တင္သြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝအတိုင္း႐ွိေနေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား 
သိသာစြာ ေျပာင္းလဲသြားကာ ျပဳျပင္စီမံထားသည့္ ေနထိုင္က်က္စားရာ အရပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ ေနထိုင္က်က္စားရာ အရပ္မ်ားအား 
ေနာက္ထပ္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေျပာင္းလဲေစျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ သဘာဝ 
ႏင့္ွ အတုိင္းအတာအက်ယ္အဝန္း ေပၚမူတည္၍ ေနထုိင္က်က္စားရာ ေဒသမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အခြင့္လမ္း မ်ား 
ရွာေဖြေဖာထ္တုရ္န၊္ ဇဝီမ်ိဳးကြမဲ်ိဳးစံ ုကာကြယ္ေပးရန ္ႏငွ္ ့ထနိ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန ္စသညတ္ို႔အား စမီကံနိ္း လပုင္န္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

2 ကုန္းေျမ၊ အဏၰ၀ါ ႏွင့္ အျခားေသာ ပင္လယ္ေဂဟစနစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ရင္းျမစ္အားလံုးမွ သက္ရွိမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈ၊ ၎တို႕အား ကြဲျပားေစသည့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား-မ်ိဳးစိတ္မ်ား ကြဲျပားမႈ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ေဂဟစနစ္ၾကား ကြဲျပားမႈ။
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ခ။ သဘာဝ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား

၂၆။ သဘာဝ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား3 ၌ စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
မရွမိခ်င္း အဆိပုါ ေနထိငုက္်ကစ္ားရာ ေနရာမ်ားအား သသိာစြာေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) ပ်က္သနု္းေစျခင္း4 ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။

(၁) တျခား အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရရွိနိုင္ျခင္း

(၂) က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ စီမံကိန္းမွရ႐ွိႏိုင္ေသာ အကိ်ဳးအျမတ္အားလံုးသည္ 
စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ (ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္ အပါအဝင္) ထက္မ်ားစြာ အေလးသာ ေနျခင္း

(၃) စမီကံနိ္းေၾကာင္ ့မညသ္ည္ ့ေျပာင္းလမဲႈ (သို႔) ပ်ကစ္ီးေစမႈကိမုဆိ ုသသိိသာသာ ေလ်ာခ့်ႏိငု္ျခင္း စသည္ ့
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၇။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံု အသားတင္ ဆံုး႐ႈးံမႈမ႐ွိေစေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံကို ပံုစံဒီဇိုင္း 
ထုတ္မည္။ ၎အစီအမံ၌ စီမံကိန္းၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေနထုိင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားကုိ မူလအတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေစရန္ 
လပု္ေဆာင္ျခင္း၊ အသစဖ္နတ္ီးျခင္း (သို႔) ထိေရာကသ္ည္ ့ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာကမ္ႈမ်ားျဖင္ ့ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကိ ုကာမိေစျခင္း 
ကဲ့သို ႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ရျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ဇီဝ မ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုအတြက္ 
စီမံထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေဂဟေဗဒအရ ႏႈိင္းယွဥ္ရႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား 
(သို႔) မိ႐ိုးဖလာ ေနထိုင္သူမ်ားက ယင္းေဒသမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းအား အသိမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ 
သံုးစြဲသူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္။

ဂ။ အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လိုေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား

၂၈။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီမခ်င္း အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လိုေသာ ေနထိုင္ 
က်က္စားရာေနရာမ်ား5 ၌ မည္သည့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမွ် အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

(၁) အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လိုေသာ ေနထုိင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ၎၏အဖိုးတန္ 
ဇဝီမ်ိဳးကြမဲ်ိဳးစံုႏငွ္ ့၎တို႔၏ လပုင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားအား လပုကုိ္င္ႏိငုစ္ြမ္းကိ ုထခိိက္ုေစသည္ ့တုိင္းတာ၍ 
ရႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိျခင္း (သို႔) ထိုသို႔ေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ  
မရွိျခင္း။

3 ေဒသေပါက္ပင္မ်ားႏငွ့္ တရိစၧာန္ မ်ိဳးစိတမ္်ားေၾကာင့္ ဇီဝအသုိင္းအဝိုင္း အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကနု္းႏငွ့္ ေရပိုင္နက-္၎ေနရာမ်ား၏ မူလ ေဂဟလပု္ငန္းမ်ားသည္ 
လူသားမ်ားေၾကာင့္ မပ်က္စီးေသးသည့္ ေနရာမ်ား။
4 သိသာစြာေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) ပ်က္သုန္းေစျခင္းသည္ (၁) ေရ၊ ေျမအသုံးျပဳမႈတြင္ အေရးပါေသာ လရွည္ၾကာေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ေနထိုင္က်က္စားရာ 
ေနရာမ်ား၏ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ အလြန္အမင္း ဆုတ္ယုတ္လာျခင္း (သို႔) ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားဖယ္ရွားခံရျခင္း (၂) ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား ျပဳျပင္ခံရျခင္း 
ကဲသုိ့႔ေသာ ေဒသခမံ်ိဳးစတ္ိမ်ား ေပါကပ္ြားမႈကိ ုထိန္းသမိ္းႏိငုသ္ည္ ့စြမ္းရညက္ိ ုအဓကိေလ်ာက့်ေစသည္ ့ျပဳျပငမ္ြမ္းမံျခင္း စသညတ္ို႔ျဖစသ္ည။္ သသိာစြာေျပာင္းလဲျခင္းတြင ္
ကုန္းေျမကို ရွင္းလင္းပစ္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈျဖင့္ အစားထုိးျခင္း (သီးႏွံမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္)၊ အျမဲေရလႊမ္းေရႀကီးေနျခင္း (ဥပမာ-
ေရေလွာင္ကန္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္)၊ စိမ့္ေျမအရပ္တြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးျခင္း၊ ေသာင္တူးျခင္း၊ တူးေျမာင္းေဖာက္ျခင္း (သို႔) မိုင္းခြဲျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
5 အလြန္အေရးပါေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားဆိုသည္မွာ သဘာဝႏွင့္ ျပဳျပင္စီမံထားသည့္ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး 
သီးသန္႔ အာ႐ံုစိုက္သင့္သည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ အလြန္အေရးပါေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုအလြန္ၾကြယ္ဝေသာ အဖိုးတန္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
မ်ိဳးသုန္းမည့္ အႏ ၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ (သို ႔) မ်ိဳးသုန္းအႏ ၱရာယ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ 
ေနရာမ်ားအပါအဝင္၊ ေဒသအလုိက္ေတြ႔ရေလ့ရိွေသာ (သုိ႔) အကန္႔အသတ္သာရိွေနေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးသိသာထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ား၊ ရာသီအလုိက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာတတ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ား၊ ကမၻာအႏွံ႔မွ မ်ိဳးစိတ္အေပါင္းအစုၾကီး၏ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုခ်င္းစီ (သို႔) အမ်ားအျပား 
စု႐ံုးေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား၊ ထူးျခားေသာ မ်ိဳးစိတ္အစုအေဝးမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာမ်ား (သို႔) 
အေရးႀကီးေသာ ေဂဟစနစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ့့ံပိုးေပးသည့္ ေနရာမ်ား၊ ေဒသခံလူထုအသိုက္အဝန္းအတြက္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေရးပါမႈ႐ွိေသာ 
ဇဝီမ်ိဳးကြမဲ်ိဳးစံရုွသိည္ ့ေနရာမ်ား စသည္တ့ို႔ ပါဝငသ္ည။္ ကမၻာ ့ပတဝ္န္းက်ငထိ္န္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအ႐ံုး၏ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းဆိငုရ္ာ စံႏႈန္းသတမ္တွခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့
ကိုက္ညီေသာ ေနရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးပါသည့္ စိမ့္ေျမေဒသမ်ားဆိုင္ရာ RAMSAR စာရင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ႀကီး၏ ကမၻာ့ 
သဘာဝအေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ား  ကဲ့သို ႔ေသာ တရားဝင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ (သို ႔) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တရားဝင္အဆိုျပဳထားေသာ 
အဆိုပါဧရိယာမ်ားပါဝင္သည္။
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(၂) မ်ိဳးသုန္းမည္အ့ႏရၱာယက္်ေရာက္ေနသညဟု္ အသအိမတွ္ျပဳထားသည္ ့(သုိ႔)အလြနစ္ိုးရမိရ္သည္ ့မ်ိဳးသနု္း 
အႏၱရာယ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား6 ၏ တိုးပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ (သို႔) စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
လကခ္ံေဂဟစနစ၏္ မမိဘိာသာ ရငွသ္န္ႏိငုစ္ြမ္း က်နရ္ွိေနျခင္းကိ ုထိခိက္ုေစျခင္း စသညတ္ို႔ကဲသ့ို႔ေသာ 
ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား၌ မျဖစ္ေစျခင္း

(၃) စာပဒု ္၂၇ ပါအတိငု္း ျပင္းထနမ္ႈ ပိမုိုေလ်ာန့ည္းေသာ မညသ္ည္ ့သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိ ုမဆိ ုေလ်ာခ့်ႏိငု္ျခင္း 
စသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၉။ အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လိုေသာ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္း 
လပုင္န္းစဥမ္်ား ပါဝင္ေသာအခါ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲသူည ္ဆန္းစစခ္်ကမ္်ား လပုက္ိငုရ္ာတြင ္အကအူညရီရန ္
အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိမည္။

ဃ။ တရားဝင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေဒသမ်ား

၃ဝ။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တရားဝင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း 
တညရ္ွိေနသည္ ့အေျခအေန (စာပဒု ္၂၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့လိအုပခ္်ကအ္ျပင)္ တြင ္ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲ ူ
သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။

၁။ သတ္မတွက္ာကြယထ္ားေသာ ေဒသဆိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈအစအီစဥမ္်ားႏငွ္ ့အည ီလပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း

၂။ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ေဒသမ်ား၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ 
အျခားေသာ အေရးပါသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အစရွိသူတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

၃။ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ 
တိုးပြားေစရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

င။ ထိုးေဖာက္ ျပန္႔ပြား ေႏွာက္ယွက္တတ္ေသာ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ား

၃၁။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္မညသ္ည္ ့ျပငပ္မ်ိဳးစတိသ္စမ္်ား (စမီကံနိ္းလပု္ေဆာင္ေနေသာ တိငု္းျပည ္
(သုိ႔) ေဒသတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ မရိွေသးသည့္ မိ်ဳးစိတ္မ်ား) ကုိမဆုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ စတင္မိတ္ဆက္ တင္သြင္း လာမည္ 
မဟုတ္ေပ (အဆုိပါတင္သြင္းလာမႈမ်ားအတြက္ လက္ရွိထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
ကိက္ုညီေအာင ္လပု္ေဆာင္ႏိငု္ျခင္း မရွလိွ်င)္။ အကယ၍္ အဆိပုါ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာငရ္ွလိွ်င ္(သို႔) (သဘာဝ ပတဝ္န္းက်င ္
ဆန္းစစ္ခ်က္၏ အစိတ္ပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္) မိတ္ဆက္တင္သြင္ျခင္းအား  ေဘးအႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ (ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္တုိ႔၏ 
ထိုးေဖာက္ ျပန္႔ပြားေႏွာကယ္က္ွ တတ္ေသာ သေဘာသဘာဝကိ ုဆံုးျဖတရ္န)္ ကိ ုမျပဳလပုမ္ခ်င္း အဆိပုါ ျပငပ္မ်ိဳးစတိမ္်ားကိ ု
တငသ္ြင္းမည ္မဟတု္ေပ။ အဆိပုါ မ်ိဳးစတိမ္်ားသည ္ထိုးေဖာက ္ျပန္႔ပြားျခင္း မရွိႏိငုဟ္သုရိွရိသည္အ့ခါတြငမ္ ွပတဝ္န္းက်င ္
အသစ္မ်ားသို႔ စတင္မိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ထုိးေဖာက္ ျပန္႔ပြားေႏွာက္ယွက္ 
တတ္ေသာ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို မေတာ္တဆ (သို႔) မရည္ရြယ္ဘဲ တင္သြင္းမိႏိုင္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ အစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

စ။ ျပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၃၂။ ျပနလ္ညသ္ံုးစြဲႏိငုသ္ည္ ့သဘာဝသယဇံာတအရင္းအျမစက္ိ ုေရရညွတ္ညတ္ံ့ႏိငုသ္ည္ ့ပံစုံျဖင္ ့စမီခံန္႔ခြဲေပးရမည။္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုသည္မွာ အရင္းျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္၊ ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္း စသည္ပံုစံမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားအပါအဝင္ လူမ်ား၊ လူမႈအသိုင္း 
အဝိုင္းမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ လက္ရွိ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ 
မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္  ထိုသယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကို တည္တံ့ေအာင္ 

6  ကမၻာ့ ပတ္ဝန္းက်ငထိ္န္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအ႐ံုးမွ သတမ္ွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္ ့အနီေရာင္စာရင္းဝင ္ျခမိ္းေျခာကခ္ံေနရသည္ ့မ်ိဳးစတိမ္်ား (သို႔) သကဆ္ိငု္ရာ 
ႏိုင္ငံအလိုက္ ဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ မိ်ဳးစိတ္မ်ား
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ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း ျဖစ္သည္။၎တြင္ အသက္ဇီဝကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ေလ၊ေရ ႏွင့္ေျမေဂဟစနစ္၏ 
စြမ္းရည္ကို ႀကိဳတင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးျခင္းကိစၥရပ္ ပါဝင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲ
သူသည္ အရင္းျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေစေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လြပ္လပ္သင့္ေလ်ာ္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ လက္ေတြ႕ 
ျပသေပးရမည္။

၉။ ညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

၃၃။ စီမံကိန္း ပံုစံခ်စဥ္၊ တည္ေဆာက္စဥ္ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသ
ည္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေလ့က်င့္ 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားမွာ ကမ႓ာ့ဘဏ္္အုပ္စု၏ ပတ္ဝ
န္းက်င္က်န္းမာေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား7 ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို 
ထင္ဟပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သာမန္အားျဖင့္ လက္ခံက်င့္ 
သံုးႏိငု္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားႏငွ့္ အစီအမံမ်ား ပါရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းအိမ္႐ွင္ႏိငု္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ အဆိပုါ 
လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားမွ ျခားနားေနပါက  ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ပိုမို တင္းက်ပ္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။  အကယ္၍ တစုံတရာေသာ စီမံကိန္းအေျခအေနမ်ား၌ တင္းက်ပ္မႈေလ်ာ့နည္းသည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ား၊ အစီအမံမ်ားသာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ဆိုပါက ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အဆိုျပဳ 
ထားေသာ မညသ္ည္အ့စားထိုးေရြးခ်ယစ္ရာနည္းလမ္းမ်ားအတြက ္ကုိမဆိ ု(ဤမတွတ္မ္း တြင ္ပါရွသိည္ ့လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့
ကိုက္ညီမႈရွိသည့္) ျပည့္စံုၿပီး အေသးစိတ္က်သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

က။ ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ျခင္း၊အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊စြမ္းအင္ ထိေရာက္ေစျခင္း

၃၄။ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ားသည ္(ပတ္ဝန္းက်င)္ညစည္မ္းေစမႈကိ ုေရွာငရ္ွားႏိငုပ္ါက ေ႐ွာင႐္ွားၿပီး 
ေရွာင္ရွား၍  မျဖစ္ႏိုင္ပါက ၎ညစ္ညမ္းေစမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ သန္႔ရွင္း 
ေစသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စြမ္းအင္ထိေရာက္ေစျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုတ္ယုတ္မႈ ရိွေန ေသာေဒသတြင္ 
ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနလွ်င္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အျခားေနရာမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း၊ 
ညစ္ညမ္းမႈ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

ခ။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

၃၅။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္  ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါက ေရွာင္ရွား၍  မျဖစ္ႏိုင္ပါက စီမံကိန္းလုပ္ငန္ 
းမ်ားမ ွထြကလ္ာေသာ အႏရၲာယ္ရွိေသာ၊ အႏရၲာယမ္ရွိေသာ  စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ား ထတ္ုလႊတ္မႈကိ ုေလ်ာခ့် (သို႔) ထိန္းခ်ဳပ ္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳ၍ မရလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစေသာ နည္းျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ ရွိသည္ဟု 
ယူဆႏိုင္ပါက ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမွ စြန္႔ပစ္မႈကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္ေစမည့္  အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းမ်ားကိ ုစူးစမ္းရွာေဖြႏိငုရ္မည။္ ယင္းသို႔ လပု္ေဆာငရ္ာတြင ္အႏၲရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ား၏ နယစ္ပ္ျဖတ္ေက်ာ ္
ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္မႈ8 အတိုင္းအတာကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အကယ္၍ ၎စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကိစၥကို တတိယအစုမ်ား(ၾကားခံ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)က တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ပါက ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ လိုင္စင္ရ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ 
တရားဝင္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္ ကန္ထ႐ုိက္္တာမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။

7  ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ၂ဝဝ၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ ဝါရွင္တန္ဒီစီ။
8 အႏၲရာယ္ရိွ ပစၥည္းမ်ား နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဘဇယ္ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစသည္။



61

9  အိုဇုန္းလႊာ ပါးလႊာေစသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား အေပၚ မြန္ထရီရယ္ ညႇိႏိႈင္းခ်က္ႏွင့္ ေရရွည္ျဖစ္ေစေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ညစ္ညမ္းေစမႈမ်ားအေပၚ စေတာ့ဟုန္းကြန္ဗင္းရွင္း၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစသည္။
10 စကမ္ႈက႑အတြင္း စမီကံနိ္း၏ ဖနလ္ံအုမိဓ္ာတ္ေငြ႔ ထတုလ္ႊတမ္ႈ ကြာျခားေသာလ္ည္း လွ်ပစ္စမ္ကီိယ္ုပိငု ္သံုးစြဲမႈကဲသ့ို႔ တိကုရ္ိကုစ္ြမ္းအင ္သံုးစြဲျခင္းေၾကာင္ ့တစ္ႏစွလွ္်င ္
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ တန္ ၁သိန္း ေယဘုယ် လိုအပ္ႏိုင္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
11 အမိရ္ငွ ္တုိင္းျပညမ္ ွေအဂ်ငစ္မီ်ား၊ ႏိငုင္တံကာ အဖြဲ႔မ်ားႏငွ္ ့ရာသဦတုေျပာင္းလမဲႈဆုိငရ္ာ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း အဖြ႕ဲ(IPCC)မ ွပံပ့ိုးေပးေသာ ခန္႔မနွ္းတြက္ခ်ကမ္ႈ နည္းလမ္း။

ဂ။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား

၃၆။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ထားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ 
အရာဝတၴဳမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳျခင္း၊ ကုနသ္ြယ္ျခင္း၊ထတုလ္ပု္ျခင္းကိ ုေရွာငရ္ွားရမည။္ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆိုေသာ ္
၎ပစၥည္းမ်ားသည္ သက္ရွိမ်ားအား အဆိပ္သင့္ေစျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား ႂကြင္းက်န္ ေနျခင္း၊ 
သကရ္ွတုိိ႔၏ ခႏၶာကုိယတ္ြင္းတြင ္ဓာတသ္တၱဳမ်ား ႂကြင္းက်န္ေနျခင္း၊ အိဇုနု္းလႊာ9 ပါးလႊာမႈ ျဖစ္ေစျခင္း တုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ နည္းေစသည့္ အရာဝတၴဳမ်ား၊ 
ပစၥည္းမ်ားကို အစားထိုး အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားထားရမည္။

ဃ။ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၃၇။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပိုးမႊားမ်ား၊ 
ဗိုင္းရပ္မ်ားကို စီမံကိုင္တြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား ပိုးမႊားမ်ား စီမံကိုင္တြယ္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို အေျခခံ ကာ 
လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
ဓာတုပိုးသတ္ေဆးအေပၚမွီခို အားထားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ 
နည္းလမ္းေပါင္းစံုေရာေႏွာထားေသာ ပိုးမႊားမ်ား/ဖ်က္ပိုးမ်ား စီမံကိုင္တြယ္ျခင္းအစီစဥ္သည္ ၄င္းရရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ  
ပိုးမႊားမ်ား/ဖ်ကပ္ိုးမ်ား ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈနည္းလမ္းမ်ားအျပင ္ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ သတင္းအခ်က ္အလက္မ်ားပါ လိအုပသ္ည။္ 
ပိုးမႊားမ်ား/ဖ်က္ပိုးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ပိုးမႊားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာကို ကာကြယ္ရန္ ေရွးထံုး 
နည္းနာမ်ား၊ ဇီဝႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ ဓာတုနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဖ်က္ပိုးႏွိမ္ႏွင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွ
င္က့်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ ေဘးျဖစ္ႏိငုမ္ႈမ်ားကိ ုအဖြဲ႔အစည္း စြမ္းရည္ျမႇင္တ့ငမ္ႈနည္းလမ္းမ်ား အကအူညီျဖင္ ့ေလ်ာခ့်သင္သ့ည။္ 
သို႔မွသာ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိိမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံု ေရာေႏွာထားေသာ 
ပိုးမႊားမ်ား/ဖ်က္ပိုးမ်ား စီမံကိုင္တြယ္ျခင္းကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

၃၈။ အကယ္၍ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းသို႔ေသာ ဓာတုေဆးမ်ားကို သံုးစြဲ ျဖန္႔ခ်ိိမႈအား ကန္႕သတ္သည့္  ဥပေဒ မ်ား 
မရွိပါက (သို႔) အသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ားအား  ၎အႏၱရာယ္ရွိ ဓာတုေဆးမ်ားကို လက္လႊဲယူရန္၊ သိုေလွာင္ရန္၊ အသံုးျပဳ ရန္၊ 
စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္း၊ ကိရိယာ၊ အကူအညီမ်ား မေပးႏိုင္ပါက ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က 
သတ္မွတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္ေပးမႈအဆင့္ ၁(က) အလြန္အဆိပ္ျပင္း၊ ၁(ခ) အေတာ္ အဆိပ္ျပင္း ၊ အဆင့္(ခ) 
အေတာ္အသင့္ အဆိပ္ျပင္း စသည့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အသံုးမျပဳရပါ။ ထို႔ျပင္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္
မႈသံုးစြသဲမူ်ားသည ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုလကလ္ႊယဲရူန၊္ သုိေလွာငရ္န၊္ အသံုးျပဳရန၊္ စြန္႔ပစရ္န ္လပု္ေဆာငရ္ာတြင ္FAO၏ 
ႏိငုင္တံကာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖန္႔ခ်ိ ိသုံးစြမဲႈ နည္းဥပေဒမ်ားကဲသ့ို႔ အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာ အေလအ့က်င့္ေကာင္း မ်ားအတိငု္း 
က်င့္သံုးရမည္။

င။ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ

၃၉။ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ားသည ္စမီကံနိ္းလပု္ေဆာငမ္ႈ သေဘာသဘာဝ၊ အတိငု္းအတာ ႏငွ္ ့သင္ ့
ေလ်ာ္ေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား10 ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား  
သိသိသာသာ တုိးတက္ထုတ္လႊတ္မည့္ အလားအလာရွိေသာ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း၊ စီမံကိန္းမွ တိုက္ 
႐ိုက္ထုတ္လႊတ္မႈ၊ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ကဲ့သို ႔ေသာ သြယ္ဝိုက္္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကုိ ပမာဏအေရအတြက္ မွတ္သား 
ထားရမည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ နည္းလမ္းမ်ား11 ျဖင့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ 
ေစာင္ၾ့ကည္ ့မတွသ္ားထားရမည။္ ထိမုွ်မက ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသူဲမ်ားသည ္နည္းပညာအရ၊ ေငြေၾကးအရ 
ထိေရာက္ေသာ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ ရွာေဖြထား ရမည္။
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 ၁ဝ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

က။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းက်န္းမာမႈ 

၄ဝ။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား12 အတြက္ေဘးကင္းက်န္းမာေစေသာလုပ္ 
ငန္းခြငတ္စခ္ ုပံပ့ိုးေပးရမည။္  ယင္းသို႔လပု္ေဆာငရ္ာ၌  အလပုပ္တဝ္န္းက်ငအ္တြင္း ရွိေနေသာ ႐ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ၊ ဓာတသ္တၱဳ 
ဆိုင္ရာ၊ ဇီဝဆိုင္ရာ၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။၎အျပင္ 
မေတာ္တဆကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ရာ၌(၁) အလုပ္သမားမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစမည့္  ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
လပု္ေဆာင္ျခင္း (၂) အႏရၲာယရ္ွိေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ႐ပုဝ္တၱဳမ်ားကုိ ေလ်ာခ့်ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အစားထုိးျခင္း အပါအဝင ္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအမံမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း (၃) ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေစရန္  လိုအပ္ေသာ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ၎တို ႔ကုိ အသုံးျပဳရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ (၄) အလုပ္သမားမ်ား ကို 
သင္တန္းေပးျခင္းအျပင္ က်န္းမာေဘးကင္းေစသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား 
အသုံးျပဳရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ (၅) လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိခိုက္မႈမ်ား/ဆူပူမႈမ်ား၊ ေရာဂါမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း (၆) အေရးေပၚ ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား 
ေနရာတက်ရွိေရးတို႔ပါဝင္ရမည္။

၄၁။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအမံမ်ားကို 
အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ 
ပတ္ဝန္းက်င ္က်န္းမာေဘးကင္းေရးဆုိငရ္ာ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား က့သဲို႔ ႏိငုင္တံကာ အသအိမတွ္ျပဳ စံႏႈန္းမ်ား ထငဟ္ပ္ေန 
ရမည္ျဖစ္သည္။ (ေအာက္ေျခမွတ္စု ၇)

ခ။ လူထုက်န္းမာေဘးကင္းမႈ

၄၂။ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားသည္ စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းေရးဆြဲကာလ၊ တည္ေဆာက္ ကာလ၊ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ ကာလ၊ လုပ္ငန္းသိမ္း ကာလအတြင္း လူထုေဘးကင္းေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ 
ႏုိင္မႈ အလားအလာမ်ားကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အကာအကြယ္ေပးေရး 
အစီအမံမ်ား တည္ေထာင္ရမည္။ သို႔မွသာ ယင္း အစီအမံမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို  
ကာကြယ္ျခင္း (သို႔) ေရွာင္ရွားျခင္း လုပ္နိုင္မည္။ ႐ုတ္တရက္က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ေဘးမ်ား ထိေတြ႕လာရႏိငုသ္ည္ ့အလားအလာမ်ားကိလုည္း စဥ္းစားထားရမည။္အထူးသျဖင္ ့ရပရ္ြာလထုူ အဖဲြ႔ဝငမ္်ားသည ္
စီမံကိန္းပစၥည္းမ်ားႏငွ့္ ဆက္ႏြယ္ နီးစပ္မႈရွိေသာအခါ (သို႕) ရပ္ရြာလူထုကုိ ထိခိုက္မႈ ရွိလာႏိငု္သည့္ အခါ ျဖစ္သည္။ 
ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေျမျပိဳျခင္း၊ေရႀကီးျခင္းကဲ့သို ႔ သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွွား (သို႔) ေလ်ာ့ခ်ရမည္။ ေျမျပိဳျခင္း၊ေရႀကီးျခင္းတို႔သည္ စီမံကိန္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ေျမအေနအထားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။

၄၃။ ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားသည ္ထိခိကုခ္ရံသည္ ့ရပရ္ြာလထူုကုိ ုျဖစလ္ာႏိငု္ေသာ ေဘးအႏရၲာယ ္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေတာ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ သတင္းေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။  ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ 
လာႏုိင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ယင္းသုိ႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္ တုန္႔ျပန္မႈ 
အစီစဥ္မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ကာ ၎တို႔သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ေဘးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္ အသုံးဝင္သည္။အေရးေပၚ ျပင္ဆင္တုန္႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္ခံရသည့္ ရပ္ရြာလူထုုအား ျဖန္႔ေဝထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

၄၄။ တည္ေဆာက္ေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆည္မ်ား၊ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္မ်ား၊ အမိႈက္ကန္မ်ားသည္ 

12 စီမံကိန္း၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အလုပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ (သို႔) စီမံကိန္း၏ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေသာ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သို႔) ကန္ထရိုက္တာမ်ားမွတဆင့္ ေခ်းငွားသူ/ေဖာက္သည္၏ ခန္႔အပ္မထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ား။
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13 ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပံုစံမ်ားႏွင့္ သဘာဝလကၡဏာမ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ား။ ၎တို႔သည္ ေရွးေဟာင္း 
သုေတသနဆုိငရ္ာ၊ သမိငု္းဆိငုရ္ာ၊ ဗသိကုာဆိငုရ္ာ၊ ဘာသာေရးဆိငုရ္ာ၊ ေဗဒဆုိငရ္ာႏငွ္ ့အျခား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွၾိကသည။္ ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစမ္်ားသည ္
ျမိဳ႕ျပ (သုိ႕) ေက်းလက္ (သုိ႕) ေရျပင္၊ ေလျပင္တြင္ တည္ရိွေနသည္။ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈသည္လည္း ေဒသတြင္းအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ ေနရာေဒသတြင္  တည္ရွိလွ်င္ ၊၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမွားမ်ားက ရပ္ရြာလူထုု၏ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနလွ်င္  ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိကာ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး၍ စီမံကိန္း ပံုစံခ်မွတ္စဥ္၊ တည္ေဆာက္စဥ္၊ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္္စဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္္လံုးႏွင့္ စီမံကိန္း တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း တက္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုးအေနထားျဖင့္ 
ျပန္လည္သံုး သပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 ၁၁။ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

၄၅။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲသည ္႐ပုဝ္တၳဳပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစမ္်ား13 (သယံဇာတမ်ား)ကုိ 
ထိခိုက္ေစမည့္ အၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္  စီမံကိန္းပံုစံ အထိုင္ခ်ရာတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရြးထုတ္ကာ ၎တုိ႕ကို  အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ျပင္ပ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္စစ္တမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကိစၥရပ္သည္ 
အပုိဒ ္၄-၁ဝ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။

၄၆။ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ႐ုပ္္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါက ေခ်းငွားသူ/ 
၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္၎အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုသံုးစြဲေနေသာ၊ သုံးစြၿဲပီးခဲၾ့ကေသာ ရပရ္ြာလထူုႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးကာ 
၎အရင္းအျမစမ္်ား၏ အေရးပါမႈကိ ုအကဲျဖတသ္တမ္တွရ္မည။္ သို႔မသွာ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ား၏ ဆံုးျဖတ ္
ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထု၏ အျမင္မ်ား ပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။ တိုင္္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
တြင ္႐ပု္ဝ္တၳဳပိငု္းဆိငုရ္ာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုကာကြယ္ေပးမည္ ့ယံၾုကညစ္တိခ္်ရေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏငွ္ ့
ေဒသအဆင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားလည္း ပါရွိရမည္။ ထို႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကဲ့သုိ႔ပင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
၎ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္  ႐ုပ္္ဝတၳဳပုိင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ကေမာက္ကမ မျဖစ္ေအာင္ 
သတိျပဳရမည္။

၄၇။ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ႐ုပ္္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါက 
ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ (သုိ႔) ေလ်ာ့ခ်ရန္ စာပိုဒ္ ၁၂-၁၆တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီစဥ္ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္အတုိင္း သင့္ေတာ္သည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၎အစီအမံမ်ားတြင္ ႐ုပ္္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သို႕) 
အားလုံးဆံုး႐ံႈးေစျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳထားျခင္း အပါအဝင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္း 
မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လံုးဝေရွာင္ရွားႏိုင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ ပါဝင္သည္။ 

၄၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ျဖစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း အဆုိျပဳထားေသာ 
စီမံကိန္းေနရာ၌ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲေတြ႔ရိွလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ထားရမည္။ ၎လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ  အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 
မ်ားက အကဲျဖတ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္အထိ တစံုတရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။

၄၉။ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္ပါက စီမံကိန္းသည္ မည္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္ 
ကိုမွ ဖယ္ရွားမႈ ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

(၁) ဖယ္ရွားပစ္ရန္္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားမရွိျခင္း ။
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(၂) စီမံကိန္း၏အက်ိဳးအျမတ္အားလံုးသည္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားထက္ ေရရွည္အက်ိဳးျမတ္အရ 
ၾကည့္လွ်င္ သာလြန္မေနျခင္း၊

(၃) ဖယ္ရွားမႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အမ်ိဳးသားဥပေဒ (သုိ႕) ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံး 
လပုန္ည္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကထ္ားေသာ နယ္ေျမေဒသဆိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အစစီဥမ္်ား၊ ႏိငုင္တံကာ 
ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္း 
ဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္၍ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပခ်က္

 အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္သည ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ လိအုပခ္်ကမ္်ား၏ အပိငု္းတစပ္ိငု္းျဖစသ္ည။္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား ေအႏွင့္ ဘီ 
စီမံကိန္းအားလုံးအတြက္ လိုအပ္သည္။ အေသးစိတ္အက်ယ္တဝင့္အခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာအေပၚ မူတည္ေနသည္။  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ ပုံမွန္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
စစ္ေဆးမႈသည ္စမီကံနိ္းသေဘာသဘာဝေပၚ မတူည၍္ ဆန္းစစမ္ႈ အက်ဥ္းခ်ံဳးသြားႏိငုသ္ည။္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အဆင့္မ်ားအတုိင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ 
ရာတြင္ ယခုအၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

က။ အဓိက အႏွစ္ခ်ဳပ္

 ဤအပိငု္းသည ္အေရးႀကီး အခ်ကအ္လက္မ်ား၊ သိသာထငရ္ွားေသာ ေတြ႔ရွခိ်ကမ္်ား၊ ေထာကခ္မံႈ ရထားျပီးေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ခ။ မူဝါဒဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္(အေျခခံ)

 ဤအပုိင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင္ ့ေဒသအဆင့္ 
ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီၿပီး ၎တိုင္းျပည္ အဖြဲ႔ဝင္ 
အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ သတ္မွတ္သည္။

ဂ။ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္

ဤအပိုင္းသည္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ၎တြင္ စီမံကိန္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စီမံကိန္း၏ 
ပထဝီဝင္အေနထားဆုိင္ရာ၊ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈဘဝဆုိင္ရာ၊အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးရံု၊ 
ေရေပးေဝမႈစသည္) ပါဝင္သည္။ ၎အျပင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ စီမံကိန္း၏ အေနအထား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ တည္ေနရာႏွင့္ 
သက္ေရာက္ ဧရိယာကို ေဖာ္ျပေသာ ပံုၾကမ္းမ်ား၊ေျမပံုမ်ား ပါသည္။

ဃ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေဖာ္ျပခ်က္

 ဤအပိုင္းသည္ ေလ့လာေနေသာ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ ဆက္ႏြယ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဇီဝဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြား 
ဆိငုရ္ာ အေျခအေနမ်ားကိ ုေဖာ္ျပသည။္ ထို႔အျပင ္စမီကိံန္းႏငွ္ ့တိကု႐္ုကိ္ ္မဆက္ႏြယ္ေသာလ္ည္း စမီကံနိ္း သက္ေရာကမ္ႈ 
ဧရိယာအတြင္းရွိ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာ ၾကည့္ရႈသည္။ 
သတင္းအခ်က္လက္မ်ား၏ တိက်မႈ၊ လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္မႈႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

င။ ႀကိဳတငခ္န္႔မနွ္းထားၿပီးျဖစသ္ည္ ့ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ သက္ေရာက္ခ်က္မ်ားႏငွ္ ့ေလ်ာခ့်ေရး 
အစီအမံမ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ စီမံကိန္း၏ အလားအလာရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳး၊ဆုိးက်ိဳးမ်ား၊ တုိက္႐ုိက္္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
တဆင္ခ့ ံသက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိ ုခန္႔မနွ္းဆန္းစစသ္ည။္ ၎သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင ္႐ပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ၊ ဇဝီဆိငုရ္ာ၊ လမူႈစီးပြား 
ဆိုင္ရာ(လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းက်န္းမာေရး၊ ရပ္ရြာလူထုေဘးကင္းက်န္းမာေရး၊ က်ားမဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ 
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ထိခုိက္လြယ္အုပ္စု၊ လူမႈဘဝအေျခအေနအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမီဒီယာ၏  သက္ေရာက္မႈ) ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေျဖေလ်ာ့မႈ မလုပ္ႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ တိုးတက္မႈရွိ လာေစေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရရွိႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏကို ႏိႈင္းဆျခင္း၊ အေရးၾကီး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကြာဟမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္ ႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ စစ္ေဆးျခင္းတို႕ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။

စ။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ(အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား)ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

 ဤအပိုင္းသည္  အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္၊ နည္းပညာ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
အစားထုိး စရာ ေရြးခ်ယ္စရာ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရမည္။ ၎အျပင္ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး စြမ္းရည္၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ 
ထပ္ကာ ထပ္ကာ ကုန္က်ေငြမ်ား၊ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သင္တန္းေပးမႈႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးရမည္။ သီးသန္႔ စီမံကိန္းဒီဇိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈအေျခခံမ်ားကို 
ေဖာ္ျပကာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈအဆင့္ကို ခ်ိန္ညႇိရမည္။ ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ညႇိရမည္။

ဆ။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဤအပိုင္းသည္

(၁) သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္္ 
သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအပါအဝင္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ ပါဝင္ 
ပတ္သက္္ သူမ်ား ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပသည္။

(၂) ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္္သူမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စုစည္း၍ ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမည္ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပ 
သည။္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆင္းရခဲ်ိ ႔ဳတဲသ့မူ်ား၊ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင ္ထိခိကုခ္စံားလြယ ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အထူးအေလးထား ေျဖရွင္းမည္။

(၃) စီစဥ္ထားၿပီးသားျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈအစီအမံမ်ား( ျဖန္႔ခ်ိိမည့္ သတင္းအမ်ိဳး 
အစား ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိိမည့္ နည္းလမ္းမ်ား)၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း အပါ 
အဝင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ၎တို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကူညီပံံ့ပိုးျခင္း တို႔ကို 
ေဖာ္ျပသည္။ 

ဇ။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္

 ဤအပိုင္းသည္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးေရး မူေဘာင္ (ပံုမွန္/ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား)ကို ေဖာ္ျပသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ နည္းစနစ္ကို ခ်မွတ္သည္။

ဈ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္

ဤအပိငု္းသည ္ေလ်ာခ့်ေရးႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြဲေရး အတုိင္းအတာမ်ားကိ ုကိငုတ္ြယ္ေဆာငရ္ြကသ္ည။္ ထိသုို႔ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ (ဦးစားေပးအစီစဥ္အတိုင္း) ေရွာင္ရွားရန္၊ နည္းပါးေစရန္၊ ေလ်ာ့က်ေစရန္(သုိ ႔) 
နစ္နာေၾကးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ၎၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ေအာက္ပါ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ပါရွိသည္။ 
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(၁) ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

(က)။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပသည္။

 (ခ)။ နည္းပညာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံတစ္ခုစီကုိ သက္ေရာက္မႈ 
အမ်ိဳးအစား၊ သက္ေရာက္မႈ အေနအထားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ပါရွိသည္။

 (ဂ)။ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အျခားေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ (ဥပမာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ 
ေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္း၊ ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားႏငွ္ ့အေရးေပၚတနု္႔ျပနမ္ႈ)ကုိ အခ်နိအ္ ဆက ္
ျဖစ္ေစသည္။

(၂) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

(က) နည္းပညာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအမံမ်ား ေဖာ္ျပသည္ ။၎တြင္ 
တိုင္းတာေရး သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား၊ သံုးရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ နမူနာေဒသမ်ား၊ တိုင္းတာေရး 
အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ား၊ စံုစမ္းမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အဓိပၸာယ္တို ႔ 
ပါဝင္သည္။ 

(ခ) သီးသန္႕ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား လိုအပ္ျခင္း၊၊    ၎အစီအမံမ်ားမွတဆင့္ တိုးတက္လာေသာ ရလဒ္ 
မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳျခင္း စသည့္ အေနအထားမ်ားကို  ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးေလ့လာျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာ 
ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

(၃) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား

(က) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားလံုးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 
သတ္မွတ္သည္။

(ခ) ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး  အစီအမံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္မည္သူ၌ တာဝန္ရွိသည္၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ေစသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း 
အခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အရာ ပါဝင္ေစမည္ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပါေသာ အင္စတီက်ဴး ရွင္းဆုိင္ရာ၊ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိငုရ္ာ စစီဥမ္ႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည။္ အေၾကာင္းအခ်ကမ္်ားမွာ နည္းပညာ ပံပ့ိုးေရး အစစီဥမ္်ား၊ 
ေလ့က်င့္ေပးေရး အစီစဥ္မ်ား၊ အေထာက္အပံံ့ကိရိယာမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ေ
စာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အဖြဲ႕စည္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

(ဂ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြအရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး အရင္းအႏွီးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းသည္။

(၄) လုပ္ေဆာင္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ား။ 

 တိုင္းတာ၍ရႏိုင္သေလာက္ အေနအထားျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
ညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ခ်ိန္ရြယ္ထားမႈမ်ား၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ လက္ခံေပးမႈေဘာင္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ လိုခ်င္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ည။ နိဂံုးခ်ဳပ္ အျပီးသတ္ႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ဆြဲထားသည့္ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ နိဂံုးကို ေဖာ္ျပ၍ အႀကံျပဳ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပံ့့ပိုးသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ- ၂။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 
 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း

က။ မိတ္ဆက္

၁။ အကယ္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းအား ေလ်ာ့ပါး 
ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက ဆုိးဝါးျပင္းထန္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား 
ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္ကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အေတြ႔အၾကံဳမွ လမ္းညႊန္ျပသေနသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ား 
တေျဖးေျဖးဖ်က္သိမ္းခံရျခင္း၊ လူအမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးရသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ဆင္းရဲခၽြတ္ျခံဳက်ရျခင္း၊ ၎တို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္ နည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခံၾကရျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္လာရျခင္း၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား 
လူမႈကြန္ယက္မ်ား အားနည္းလာျခင္း (မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား တကြဲတျပားစီ လူစုခြဲခံရသျဖင့္)၊ 
ယဥ္ေက်းမႈစ႐ိကုလ္ကၡဏာ မ႐ိိုးဖလာအခြင္အ့ာဏာႏငွ္ ့ႏစွဥ္ီးႏစွဘ္က္ အျပနအ္လနွ ္ကူည႐ီိငု္းပင္းမႈမ်ား ေလ်ာပ့ါးသြားျခင္း 
(သို႔) ပ်က္သနု္းသြားျခင္း ကဲသ့ို႔ေသာ ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ား ျမင့္မားလာႏိငု္ေပမည။္ ထို႔ေၾကာင့္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားေလ့ရွိသည့္အျပင္ အစားထိုး 
ေရြးခ်ယ္စရာ စီမံကိန္းပံုစံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ထိုသို ႔ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ 
လပု္ေဆာငသ္ည။္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခၾံကရေသာ လအူားလုံး၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းမႈကိ ုအနမိ္ဆုံ့းအေနျဖင္ ့
မူလအတုိင္း ျပန္လည္ရရိွေစရန္ (သုိ႔) ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးမႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏင့္ွ ထိခုိက္ခံၾကရသည့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသမူ်ား၊အျခားထခိိက္ုလြယ္ေသာ အပုစ္မု်ား၏ လူေနမႈအဆင္တ့န္းမ်ားကိ ုတိုးတက္ျမင္မ့ားေစရနတ္ို႔ကိလုည္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။

၂။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၂ သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ၎လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားမွာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေထာက္ပ့ံထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ 
ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားကို ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားမွ ျဖန္ ႔ေဝရာတြင္ 
လုိအပ္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ အတုိင္းအတာနယ္ပယ္ စသည္တုိ႔ကုိ 
ေဆြးေႏြးထားသည့္အျပင္ လူမႈဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးေပးညႊန္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈဝန္းက်င္ 
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း 
မ်ားျပငဆ္င္ျခင္း၊ ႏစွဘ္က ္ညႇိႏႈငိ္းၿပီး ေျမယာရယူမူႈ၊ သတင္းအခ်ကအ္လကထု္တ္ျပနမ္ႈ၊ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈ စသညတ္ို႔ကိ ု
ေဖာထ္တ္ု ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ နစန္ာမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရးစနစ ္တစခ္၊ု ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိငရ္ာ ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာ 
အစီရင္ခံမႈ စသည္တို႔ကို ထူေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 

ခ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

၃။ ဦးတညခ္်ကမ္်ားမွာ မမိဆိႏၵအေလ်ာကမ္ဟတုဘ္ ဲေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းအား ျဖစ္ႏိငုသ္မွ် ေရွာငၾ္ကဥရ္န၊္ 
အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာ စမီကိံန္းပံစုမံ်ား ေဖာထ္တု္ျခင္းအားျဖင္လ့ည္း ထိသုို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းကုိ နည္းႏိငုသ္မွ်နည္း ေအာင ္
ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံၾကရေသာ လူအားလံုး1 ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို အနိမ့္ဆံုး အေနျဖင့္ 
မူလအတုိင္း ျပန္လည္ရရိွေစရန္ (သုိ႔) ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးမႈမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏင့္ွ ထိခုိက္ခံၾကရသည့္ 

1 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၌ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရသူမ်ားမွာ - လူကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား 
(ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ရျခင္း၊ ေနထိုင္ရာ ေနရပ္ေဒသ ဆုံး႐ႈံးျခင္း (သို႔) အိုးအိမ္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း ) ႏွင့္ စီးပြားေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား (ေျမယာ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ခြင့္၊ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈပံုစံမ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း) ျဖစ္ၿပီး (၁) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျမယာရယူျခင္း (သို႔) (၂) 
မမိဆိႏၵအေလ်ာက္မဟုတပ္ ဲေျမယာအသံုးခ်ခြင္က့ိ ုကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား  (သို႔) တရားဝငက္ာကြယထ္နိ္းသမိ္းထားေသာ ေနရာမ်ားႏငွ္ ့မြမ္းမံျပငဆ္ငထ္ားသည္ ့ဥယ်ာဥမ္်ားကိ ု
အသံုးခ်ခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း စသည္တို႔၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
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ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသမူ်ား၊အျခားထခိိကုလ္ြယ္ေသာ အပုစ္မု်ား၏ လူေနမႈအဆင္တ့န္းမ်ားကိ ုတိုးတက ္ျမႇင္မ့ားေစရန ္စသညတ္ို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။

ဂ။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈအတိုင္းအတာနယ္ပယ္

၄။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တိုက္႐ုိက္္စီမံခန္႔ခြဲ (သို႔) တိုက္႐ုိက္္ 
စီမံျခင္းမရွိေသာ စီမံကိန္းအားလံုး ႏွင့္ ၎တို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ (ေငြေထာက္ပံ့မႈအရင္းျမစ္ပံုစံကို ထည့္မတြက္ဘဲ 
ေခ်းေငြ (သို႔) ေထာက္ပံေငြ (သို႔) ရွယ္ယာ၊ အာမခံမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း (ဤေနရာမွ စ၍ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းမည္) အပါအဝင္) လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးမည္ ျဖစ္သည္ ။ ၎ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အေထာက္အပံ့ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ 
ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အက်ံဳး 
ဝင္ေစသည္။

၅။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ (သုိ႔) တစိတ္ 
တပိုင္းျဖစ္ေသာ၊ အျမဲတမ္း (သို႔) ယာယီအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ လူကုိယ္တိုင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခံရျခင္း (ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ လူေနထုိင္ေသာ ေျမ (သို႔) အိုးအိမ္ဆံုး႐ႈံးျခင္း) ႏွင့္ စီးပြားျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း (ေျမယာ၊ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ 
ထိပုိုင္ဆုိင္မႈကို အသံုးခ်ခြင့္၊ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ (သိ႕ု) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆံုး႐ႈံးျခင္း) အတြက ္က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔မွာ (၁)မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေျမယာရယူူခံရျခင္း၊ (၂)ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း (သုိ႔) ဥပေဒအရ 
တရားဝငက္ာကြယထ္ားသည္ ့ေနရာမ်ားႏငွ္ ့ဥယ်ာဥပ္န္းျခမံ်ား ကဲသ့ို႔ေသာ ေဒသမ်ားကိ ုတရားဝငသ္ြားလာျဖတသ္န္းခြင္ ့
ကန္႔သတ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသူတစ္ဦးခ်င္း (သုိ႔) လူထုတြင္ ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းမႈကုိ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရိွသည့္အခါ၌  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားသည္။ ယင္းမွာ 
ေအာက္ပါအေျခေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည္။ (၁) ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အမ်ားအျပားရိွသည့္ အေပၚအေျခခံ၍ အာဏာပုိင္မွ 
သိမ္းယူျခင္းျဖင့္ ေျမရရွိျခင္း (၂) ႏွစ္ဘက္ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူခ်က္ျဖင့္ ေျမရရွိျခင္း (အကယ္၍ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏႈိင္းမႈ 
မေအာင္ျမင္ပါက အာဏာပိုင္မွ သိမ္းယူျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ႏိုင္သည္) စသည့္ အေျခေနမ်ားျဖစ္သည္။

၆။ ေျမယာရယူူမႈ (ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း (သုိ႔) ဥပေဒအရ တရားဝင္ကာကြယ္ထားသည့္ ေနရာ 
မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားကို တရားဝင္သြားလာျဖတ္သန္းခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း အပါအဝင္)အျပင္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အလားလာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း (သို ႔) 
ေျမယာအသံုးျပဳခြင္ ့ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးကိ ုေရွာငရ္ွားရမည။္ မေရွာငရ္ွားႏိငုပ္ါက သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္ဆန္းစစခ္်ကအ္တုိင္း 
ထိုဆိုးက်ိဳးဆက္မ်ားကို အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ နည္းပါးေစ၊ ေလ်ာ့က်ေစ (သို႔) ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ေစရမည္။ အကယ္၍ 
၎ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မည္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္၌မဆို ေတြ႕ရွိရလွ်င္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲ
သူသည္ ထိခိုက္မႈရွိေသာလူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားအား စီမံကိန္းမစတင္မီ အေျခအေနတိုင္း ျပန္ရေစရန္ (သို႔) 
ယခင္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ 

ဃ။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 ၁။ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခထံားရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ အကူအညအီေထာကအ္ပံ့ႏငွ့္
အက်ိဳးျမတ္မ်ား

၇။ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံထားရသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ (၁) ေျမယာကို 
တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိထားျပီး ၎ေျမကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံုေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုး႐ႈံး 
ရေသာ လူမ်ား (၂) ေျမယာကို တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္မထားေသာ္လည္း ၎တို႔ေနရာယူထားၿပီးျဖစ္သည့္ ၎ေျမကို 
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တစတိတ္ပိငု္းေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အလံုးစံုေသာလ္ည္းေကာင္း ဆံုး႐ႈံးရေသာ လမူ်ား (၎တို႔သည ္ႏိငုင္ံေတာ ္ဥပေဒမ်ား 
အရ ထိသုို႔ေသာ ေျမယာမ်ားကိ ုေတာင္းဆိခုြင္ရ့ွသိည။္) (၃) ၎တို႔ေနရာယထူားေသာ ေျမယာကိ ုတရားဝင ္ပိငုဆုိ္ငခ္ြင္ ့
လည္းမရွိ၊ ေတာင္းဆိုခြင့္လည္းမရွိဘဲ ၎ေျမကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံု ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဆံုး႐ႈံးရေသာ လမူ်ား ဟ၍ူ သုံးမ်ိဳးရွသိည။္ မမိဆိႏၵအေလ်ာကမ္ဟတ္ုဘ ဲေနရာျပနလ္ညခ္် ထားခရံျခင္း လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ု
ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံထားရသူ သံုးမ်ိဳးစလံုးအတြက္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသည္။

၈။ ဆံုး႐ံႈးရသည့္ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အစားထိုးစရိတ္အျပည့္အဝကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (သို႔) 
သင့္ေလ်ာလ္ံုေလာကသ္ည့္ အစားထိုးေျမယာ၊ အေဆာကအ္အံအုျဖစ္ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသမူွ ေပးအပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပ်က္စီးသြားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ စာပိုဒ္ ၇ 
(၁)၊ ၇(၂) တြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ လူမ်ားအတြက္မူ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ စာပိုဒ္ ၇ (၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာမဟုတ္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
ဆံုး႐ႈံးရျခင္းအေပၚ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ ထိုသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရေပမည္။ စာပိုဒ္ ၇ (၃)လူမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္ကိုမူ အေထာက္အပံ့ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည့္ ေန႔မတိုင္မီကတည္းက ၎တို႔ေနထိုင္ေနသည့္ ေျမ၊ 
အေဆာက္အအုံသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အခါမွသာ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၉။ ေျမယာအေျချပဳကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသည္ ့ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခရံသမူ်ားအတြက ္ဦးစားေပး အစ ီ
အစဥ္မ်ားကို ေျမယာအေျချပဳ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မဟာဗ်ဳဟာမ်ား၌ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို 
မဟာဗ်ဳဟာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္အတြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ (သို ႔) ရရွိထားသည့္ ဘံုပိုင္ေျမ (သို ႔) 
ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေပၚ၌ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 
အစားထိုးေျမေနရာမ်ားကို ေပးသည့္အခါတိုင္း၌ ေျမယာဆံုး႐ႈံးခဲ့သူ၏ မူလေျမေနရာႏွင့္ တူညီေသာ အားသာခ်က္မ်ား 
(ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအလားအလာ၊ ေနရာေဒသအရ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္မ်ား စသည္) ရွိႏိုင္မည့္ 
ေျမေနရာမ်ိဳးကိုသာ အစားထိုးေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစားထိုးေပးမည့္ ေျမေနရာသည္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း 
ခံရသူမ်ား ပိုမိုႏွစ္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မျဖစ္ပါက (သို႔) လံုေလာက္သည့္ ေျမေနရာကို သင့္တင့္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 
မရရွိႏိုင္ပါက ဆံုး႐ံႈးရသည့္ ေျမယာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျပင္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ (သို႔) 
အျခားအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေျမယာမဟုတ္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိပါ ေပးအပ္သင့္သည္။ 
စီမံကိန္းတြင္ ေျမယာကိစၥမ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္းအား အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ေအာင္ျမင္ ေက်နပ္အားရမႈအျဖစ္ ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပကာ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၁ဝ။ ရရွသိည္ ့အိုးအမိ၊္ ေျမယာ၊ အျခားပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ားအတြက ္ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားကိ ုအစားထိုးစရတ္ိ အျပည္အ့ဝအတိငု္း 
တြက္ခ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အစားထိုးစရိတ္အျပည့္အဝကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး 
တြက္ခ်က္သည္။ ၎တို႔မွာ (၁) မွ်တသည့္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး (၂) လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
(၃) ရ႐ွိေသာ အတိုး (၄) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စရိတ္စကမ်ား (၅) အျခားသံုးစြဲရေသာ 
ေပးေခ်မႈမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား မရွိသည့္ ေနရာ (သို ႔) ေစ်းကြက္ကို 
စတင္ပံုေဖာ္ေနသည့္ အေျခေနရွိသည့္ ေနရာ၌ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရ
သူမ်ား၊ ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ယခင္ကေျမယာကိစၥမ်ား၊ ေျမယာတန္ဖုိး (ေျမအမ်ိဳး အစားေပၚ မူတည္၍)၊ ေျမယာ 
အမည္ေပါက္ကိစၥမ်ား၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈ၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ပံုစံမ်ား၊ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ၊ စီမံကိန္းနယ္ေျမ၊ ေဒသအတြင္း 
ေျမယာရရိွႏုိင္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလကမ္်ား ျဖစသ္ည။္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္အိုးအိမ၊္ အေဆာက္ အအံ ုအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ေဆာကလု္ပ္ေရး 
သံုးပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရေပမည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ 
ကၽြမ္းက်ငသ္သူည ္ရရွထိားသည္ ့ပစၥည္းမ်ားအား တနဖ္ိုးျဖတ္ျခင္းကစိၥကုိ လပု္ေဆာင္ေပးမည ္ျဖစသ္ည။္ ထိတုနဖ္ိုးျဖတ္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား တန္ဖိုးေလ်ာ့ျခင္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း 
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၁၁။ လကူိယုတ္ိငု ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခရံသမူ်ား ကစိၥရပတ္ြင ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္(၁) ေနရာေျပာင္း 
ေရႊ႕မႈ အေထာကအ္ပံ၊့ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ေျမယာအတြက ္လုံျခံဳစတ္ိခ်ရေသာ ေနထိငုခ္ြင္သ့ကတ္မ္း၊ ပိမုိ ုေကာင္းမြနသ္ည္ ့
အိုးအိမ္အေဆာက္အဦ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ျမဴနီစပယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ရပ္ရြာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား (၂) ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သင္တန္း (သုိ႔) အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအေရႊ႕ဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား (၃) စီမံကိန္းထံမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္း စသည္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 

၁၂။ လကူိယုတုိ္င္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ (သို႔) ေနရာမေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ားကိ ုထည္မ့တြကဘ္ ဲစီးပြားေရႊ႕ေျပာင္း ရသည္ ့
သူမ်ား ကိစၥရပ္တြင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ဝင္ေငြ (သို႔) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆံုး႐ႈံးရျခင္းအတြက္ 
အစားထိုးစရိတ္အျပည့္အဝကို ခ်က္ခ်င္း ေပးေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြရွာႏိုင္စြမ္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ား၊ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္း စသည္တုိ႔ တုိးတက္ေစရန္ (သုိ႔) အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ မူလအတုိင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေခ်းေငြ 
ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၊ သငတ္န္းေပးျခင္းမ်ား (သုိ႔) အလပုအ္ကုိငအ္ခြင္အ့လမ္းမ်ား ကဲသ့ို႔ေသာ အကအူည ီအေထာကအ္ပံမ့်ားကိ ု
ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမွ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းထံမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရွိေစေရးအတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားကုိ အခြင့္လမ္းမ်ား 
ေပးအပမ္ည။္ စာပဒု ္၇ (၃) ပါ စီးပြားေရႊ႕ေျပာင္းရသည္သ့မူ်ား၏ သီးႏံွမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းေရေပးစနစ ္အေျခခအံေဆာကအ္အံ၊ု 
ေျမယာကို ေကာင္းမြန္္ေစရန္ တိုးတက္ျပဳျပင္ထားမႈမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ဆံုး႐ႈံးရမႈ အတြက္လည္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။ 
ေျမယာရယူမႈသည္ စီးပြားေရးပံုစံကုိ ထိခိုက္မႈရွိေစသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ထိခိုက္ခံရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား 
သည္ (၁) အျခားေနရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (၂) အေျပာင္း 
အေရႊ႕ကာလအတြင္း ဆုံး႐ႈံးရသည့္ အသားတင္ ဝင္ေငြ (၃) စက္ရုံ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခားပစၥည္း ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ား 
စသည္တုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည္ တုိ႔အတြက္ ရပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
၎တို႔ စီးပြားေရးလုပင္န္း လပုက္ိငု္ေနေသာ ေနရာအတြက္ တရားဝင ္ေတာင္းဆုိႏိငုခ္ြင္၊့ အသမိတွ္ျပဳထားၿပီးေသာ (သို႔) 
အသိမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တူညီေသာ (သို႔) ပိုမိုတန္ဖိုးရွိသည့္ အစားထိုးဥစၥာ 
ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ရပိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။

၁၃။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စိတ္ကူးၾကံစည္၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားအား စီမံကိန္းအက်ိဳးအျမတ္ကို မွ်ေဝရသည့္ အခြင့္အလမ္းအျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး အေထာက္အပ့့ံမ်ား ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံရသည့္ သူမ်ားအၾကား 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ အကူအညီေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္ မ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေ
ဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားကို တိက်ေသခ်ာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာစိစစ္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ 
ထိသုို႔တိကုတ္ြန္းရျခင္းမွာ ထခိိကုခ္ရံသမူ်ားကိ ုစမီကံနိ္းအက်ိဳးခစံားသမူ်ားအျဖစ ္လပု္ေဆာင္ေပးရန္ႏငွ္ ့ျပနလ္ည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး အစီအစဥ္တြင္ ထိခိုက္ခံလူမ်ားအၾကား အဆိုပါအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖန္႔က်က္ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

၁၄။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီမခ်င္း မည္သည့္ ေနရာ 
ျပန္လည္ခ် ထားခံရျခင္း (လူကိုယ္တိုင္ (သို႔) စီးပြားေရးအရ) ကိုမွ် မေပၚေပါက္ေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ ၎တို႔မွာ (၁) 
စတင္ တည္ေဆာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ စီမံကိန္းအပိုင္းမ်ားအတြက္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခံရသူတစ္ဦးခ်င္း
အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးျခင္း (၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္တြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခံရသူမ်ားအား ေပးအပ္ၿပီးျခင္း (၃) လံုေလာက္သည့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့့ံမႈရွိသည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ 
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အသက္ေမြးမႈမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေပးေရး အစီအစဥ္သည္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခံရသူမ်ားကို အကူအညီေပး 
ရန္ ရွိေနျခင္း (၎တို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားကုိ တိုးတက္ေစရန္ (သို ႔) အနည္းဆံုး မူလအေျခအေနသို႔ 
ျပန္ေရာက္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္း) စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးမႈမ်ား မျပဳမီကပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
ေပးအပ္ရန္ လုိအပ္စဥ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကုိ အျပည့္အဝ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ပိုမုိ အခ်ိန္ 
ယူရႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ (သုိ႔) တရားဝင္ကာကြယ္ထားသည့္ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံမ်ားကုိ တရားဝင္သြားလာျဖတ္သန္းခြင့္ကုိ  ကန္႔သတ္ပါက အဆိုပါကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ 
ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲူႏငွ္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏၾ္ကား သေဘာတူထားသည္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥ ္
တြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းပင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းမည္ ျဖစ္သည္။

 ၂။ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္

၁၅။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္စမီကံနိ္းေၾကာင္ ့ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခရံႏိငုသ္ည္ ့လအူားလံုးကိ ု
ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္၊ ၎တို႔အေပၚ စီမံကိန္း၏ လူမႈစီးပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
လူမႈစီးပြား အေျခခံအခ်က္မ်ားကို သံုး၍ လူမႈစီးပြား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (မ်ား)၊ လူဦးေရစာရင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စီမံကိန္းအိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ 
ေနာကဆ္ံုးအဆံုးသတ္ရကက္ိ ုသတမ္တွ္ေလရ့ွသိည။္ အဆိပုါ လပုထုံ္းလုပန္ည္းမ်ား မရွပိါက ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲ ူ
သည္ ေနာက္ဆုံးအဆုံးသတ္ရက္ကို သတ္မွတ္ေပးမည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းနယ္ေျမအႏံွ႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လူမႈဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ (၁) သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကာလဆုိင္ရာ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား (၂) ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ် 
ထားခံရသည့္လူမ်ား2 ၊ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား3 ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္စစ္တမ္း (၃) ၎တုိ႔၏ ဝင္ေငြ၊ အသက္ေမြးမႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ (၄) ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသည့္ လူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ က်ားမခြဲျခားမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္တြင္ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတာဝန္ဝတၱရားမ်ား အပါအဝင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းရွိ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဤမွတ္တမ္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
က်င့္သံုးရေသာ ဥပေဒမ်ားအား ေသြဖယ္ေနသည့္ စီမံကိန္း၏ လူမႈဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ရလိမ့္မည္။ 

၁၆။ လမူႈဝန္းက်င္ သက္ေရာကမ္ႈ ဆန္းစစ္ခ်က ္အစိတအ္ပိုင္းျဖစ္   ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသသူည္ ၎တို႔၏ 
ထိခိုက္လြယ္ၿပီး အခြင့္အေရးခ်ိဳ႕ငဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား အခ်ိဳးမညီစြာ၊ 
ကြဲျပားစြာ ခံၾကရႏိုင္သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
အုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိၿပီးပါက ၎တို႔ေပၚတြင္ မညီမမွ် ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္၊ ဖြံၿဖိဳးမႈ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြဲေဝရာတြင္ အခြင့္ေရးမရရွိမႈ မျဖစ္ေပၚရန္  ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ သည္ 
ရည္မွန္း ထားသည့္ အစီအမံမ်ားကို အဆိုျပဳကာ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

 ၃။ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး အစီစဥ္

၁၇။   အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ ဆိုးက်ိဳး 

2 သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ၄င္းတို႔၏ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားအရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသူ အားလံုး၏ လူဦးေရမွတ္တမ္း။ အကယ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းကို 
စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း မတုိင္မီ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပန္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ သည္ နမူနာစစ္တမ္းေပၚတြင္ အေျခခံလွ်င္ 
အေသးစိတ္ဆန္းစစ္မႈစစ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ စီမံကိန္းအတြက္ မည္သည့္ေျမယာရယူမႈကုိမွ် မျပဳခင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္ကုိ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား၏ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္မည္။

3 ပိုင္ဆုိင္မႈစာရင္းသည္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ (သုိ႔) ရပ္႐ြာလူထုအဆင့္တြင္ ထိခိုက္ခံရသည့္ (သို ႔) ဆံုး႐ႈံးသြားသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၏ 
စဦးမွတ္တမ္းျဖစ္သည္။



73

မ်ား ရိွပါက ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ တစ္ခု ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၎ အစစီဥ၏္ ဦးတညခ္်ကမ္ွာ ေျပာင္းေရႊ႕ခရံေသာ လပူဂုၢိဳလမ္်ား၏ လူေနမႈ အဆင္အ့တန္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ ထုိသုိ႕မျဖစ္ႏုိင္ပါက စီမံကိန္းမစတင္မီကာလက ၎တုိ႔တြင္ ရိွခဲ့ေသာ 
လူမႈစီးပြားအဆင့္အတန္းအတုိင္း အနည္းဆုံးျပန္ရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ထုိမွ်မက ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ ေသာ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ အုပ္စုမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အား  မူလရွိခဲ့ေသာ အဆင့္ထက္ ပိုမို 
တုိးတက္လာေရး ေသခ်ာေစရမည္။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုိးအိမ္၊ စိတ္ခ်ရေသာ ေျမယာသက္တမ္း၊ 
ပံုမွန္ဝင္ေငြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းလုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၂တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္စပ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္က 
ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အစီစဥ္၏ က်ယ္ျပန္႔မႈ အေသးစိတ္အဆင့္မ်ားမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္လည္ခ် 
ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အတိုင္းအတာအရသာ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္၏ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ပူးတြဲစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၈။ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစစီဥသ္ည ္ထခိိကုခ္ရံေသာ လူပဂုၢိဳလမ္်ားႏငွ္ ့တုိငပ္င္ေဆြးေႏြးရာမတွဆင္ ့လူမႈေ
ရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို  
(၁)ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥတုိ႔၌ ၎တုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိေပးျခင္း (၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ပံုစံမ်ား၊ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း (၃) 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးႏငွ္ ့သက္ဆုိင္ေသာ အစားထုိးစရာမ်ား ပ့့ပံိုးေပးျခင္း စသညတုိ္႔ကိ ုေသခ်ာေအာင ္လပု္ေဆာင္ေပး 
သည္။ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊  ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးရန္ 
စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလတြင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ 
အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အမိ္ေထာငစ္မု်ား၏ လိအုပခ္်ကကုိ္ ေျဖရငွ္းေပးျခင္း၊ က်ားမ မွ်တပါဝင္ေသာ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈေလ်ာ့ေပါ့ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ က်ားမေရးရာ အေၾကာင္းအရာကို 
အာရံစုိက္ု လပု္ေဆာင္ေပးရမည။္ သုိ႔မသွာ အမ်ိဳးသား ၊အမ်ိဳးသမီး လူတန္းစားႏစွရ္ပလုံ္းအတြက ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး 
အကူအညီမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လာပါက ၎တို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ေနထိုင္မႈ အဆင့္ကို တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးရမည္။

၁၉။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အစီအစဥ္အတြင္း ေျမယာရယူူမႈ၊ နစ္နာေၾကး 
ေပးေခ် မႈ၊ ထိခိုက္ခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈစသည့္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ား၊ 
လပုထုံ္း လပုန္ည္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလလ့ာရမည။္ ထိမုွ်မက ၎ဥပေဒမ်ားကိ ုအာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ မမိဆိႏၵအေလ်ာက ္
မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆိုင္ရာမူဝါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊  လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ 
ရမည္။ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိလာပါက ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္အတြင္း 
ထည့္သြင္းရမည့္  သင့္ေတာ္ေသာ ကြာဟခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခု တင္သြင္းရမည္။

၂ဝ။ နစ္နာေၾကးကိစၥ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကိစၥ၊ အသက္ေမြးမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ 
အားလံုးကို စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ ေျမယာရယူူမႈ (ရယူူမႈ)ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟု မွတ္ယူထားႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ ေနရာခ် 
ထားေရး အသံုးစရိတ္သည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏမ္ ွအတည္ျပဳထားေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစစီဥ ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏငွ္ ့ကိကုည္ပီါက ေထာကပ့္ံေငြအတြက ္
အက်ံဳးဝင္သည္။အကယ္၍ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကုန္က်စရိတ္အတြက္ 
အသုံးျပဳလွ်င္ ၎အသုံးစရိတ္စာရင္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၂၁။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစစီဥတ္ြင ္ေျပာင္းေရႊ႕ခရံေသာ လပူဂုၢိဳလမ္်ား၏ 
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ဝင္ေငြ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို တုိးတက္ေစႏို္င္ေသာ အေသးစိတ္အစီအမံမ်ား 
ထည့္သြင္းရေပလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ ဝင္ေငြ 
အရင္းအျမစမ္်ားကုိ စမီကိံန္္းမလုပကုိ္ငခ္ငက္ာလက အေနအထားအတိငု္းျပနရ္ွိေစရန္ႏငွ္ ့စမီကံနိ္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ကိ ု
၎တို႔ ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ ဝင္ေငြတိုးလာေစရန္ အတက္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးရ 
မည္။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ စီမံကိန္္းမလုပ္ကိုင္ခင္ကာလက ဝင္ေငြႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ 
ေသာ ္တိုးတကမ္ႈရွလိာေစရန ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစစီဥတ္ြင္ ထပ္ေလာင္းအကအူညမီ်ား ေပးရန ္လိုအပသ္ည။္ 
ဝင္ေငြႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မူလအတိုင္း ရွိေစေရး နည္းဗ်ဴဟာ၊ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ မ်ား၊ 
ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာျခင္းႏငွ္ ့အစရီငခ္ံျခင္း မူေဘာင၊္ ဘတ္ဂ်က္၊ အခ်နိသ္တမ္တွခ္်ကရ္ွိေသာ အေကာငအ္ထည ္ေဖာမ္ႈ 
အစီအစဥ္တို႔ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္က သတ္မွတ္ေပးသည္။

၂၂။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ၿပီးစီးသည္အထိ အစမ္းသေဘာျဖစ္ေနေကာင္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ပံုစံ 
ဒီဇိုင္းမ်ား ၿပီးစီးသည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္ကို အၿပီးသတ္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား စာရင္း မ်ား 
အၿပီးသတ္ျခင္း လုပ္ကုိင္ရသည္။ ဤအဆင့္၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္ကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း သည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ လူအေရအတြက္၊ ေျမယာရယူူမႈ အတိုင္းအတာ၊ ျပန္ေနရာခ်ထားေရး အသုံးစရိတ္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိန္ဇယားတို႔အား  ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီစဥ္၏ ရပိုင္ခြင့္ဇယားကုိ သင့္ေတာ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္  ဤအဆင့္တြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ 
သို႔ေသာ္ မရူင္း ရပိငုခ္ြင္ဇ့ယားတြင ္ပါေသာ စံႏႈန္းမ်ားသည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစစီဥက္ိ ုျပနလ္ညသ္ံုးသပရ္ာတြင ္
အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  နိမ့္က်မႈ မျဖစ္ေစရပါ။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမွ အၿပီးသတ္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ (၁) စီမံကိန္းႏင့္ွ ဆက္စပ္ 
ေသာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းေပး 
ႏိုင္ရမည္။ (၂) ၎ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေလ်ာ္ညီေသာ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံ မ်ား ေဖာ္ျပထားရမည္။ (၃) 
ျပႆနာမ်ားကို ေက်နပ္မႈရသည့္ အတိုင္းအတာအထိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရႏိုင္ရမည္။

၂၃။ မမိဆိႏၵအေလ်ာကမ္ဟတုဘ္ ဲေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းဆိငုရ္ာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေနေသာ စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေတြ႔ရွိလာေသာ ၎ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုံေလာက္ေသာ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြ 
မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူအေနႏွင့္ ၎ ရန္ပံုေငြမ်ား အဆင္သင့္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစ ရမည္။ အၿပီးသတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္အၿပီးတြင္ ေတြ႔ရိွလာေသာ ေနရာဖယ္ရွားခံရမည့္ 
လမူ်ားႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးကာ ၎တုိ႔၏ ရပိငုခ္ြင္မ့်ား၊ ေနရာျပနလ္ညခ္်ထားမႈဆိငုရ္ာ ေရြးခ်ယစ္ရာမ်ားကိ ုအသိေပးရမည။္ 
ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ ျဖည့္စြက္အစီစဥ္တစ္ခု ျပင္ဆင္၍သာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ရွိၿပီးသား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္ကို ျပန္သံုးသပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကန္ထ႐ုိက္္စာခ်ဳပ္ 
မခ်ဳပ္မီ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ တင္ျပရမည္။

၂၄။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲသူည ္လူမႈေရးဆုိငရ္ာ သက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့ျပနလ္ည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး အစီစဥ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ  အသုံးျပဳရမည္။ 
အလြနရ္ႈပ္ေထြးၿပီး ထခိိကုလ္ြယ္ေသာ စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္စမီကံနိ္းႏငွ္ ့မဆက္ႏြယ္ေသာ အမွအီခိကုင္းသည္ ့ကၽြမ္းက်င ္
သူအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔မ်ားကို စီမံကိန္းျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ကာအတြင္း အသံုးျပဳရမည္။
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 ၄။ (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္) ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေျမယာရယူူျခင္း

၂၅။ (အာဏာပိုင္မ်ား၏)ေျမယာရယူမႈသည္ ညႇိႏိႈင္းမႈပ်က္ကြက္ျခင္းကုိ မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္လွ်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
လိအုပခ္်က ္၂အား  ညႇိႏိႈင္းေျဖရငွ္းမႈကစိၥမ်ား၌ က်င္သ့ံုးမညမ္ဟတု္ေပ။ ညႇိႏိႈင္းေျဖရငွ္းျခင္းမ်ားသည ္အစိုးရ၏ အာဏာစက ္
အသံုးျပဳၿပီး လမူ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဖယရ္ွားမႈကိ ုေလ်ာ့ႏိငုၿ္ပီး အာဏာပိငုမ္်ား၏ ေျမယာသမိ္းယမူႈကိ ုေရွာငရ္ွားေစႏိငု ္
ေအာင ္ကညူီေပးသည။္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲအား ညႇိႏိႈင္းေျဖရငွ္းမႈမတွဆင္ ့ေျမယာႏငွ္ ့အျခား ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားကိ ု
ရယူူႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းကို တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိထားၾကေသာ 
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို အေျခခံထားၾကသည္။ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားနွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္ 
ညႇိႏိႈင္းမႈမဆိ ုသတင္းအခ်က္အလက္ မညမီွ်သည္ ့အႏရၲာယ္ႏငွ္ ့ပါဝငပ္တသ္ကသူ္မ်ား အၾကား အားၿပိဳငမ္ႈအႏရၲာယ္တို႔ကိ ု
ပြင့္လင္းစြာ ေျဖရွင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အမွီအခို 
ကင္းေသာ ျပင္ပအဖြဲ႔တစ္ခုအား ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို မွတ္တမ္းျပဳရန္ အတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရမည္။ 
ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးေရး ကစိၥရပမ္်ား၊ မဝူါဒမ်ား၊ က်င္သ့ံုးရမည္ ့
ဥပေဒမ်ားကို သေဘာတူညီမႈ ယူထားရေပမည္။ ၎တို႕တြင္ သက္ေရာက္ခံရ ေသာ ေျမယာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို 
ေရႊ႕ေျပာင္းရေသာ စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အစီအမံမ်ား ပါဝင္သည္။

 ၅။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ

၂၆။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝက္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ေအာက္ပါ 
စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

(၁) စီမံကိန္း အကဲျဖတ္မႈ မလုပ္ခင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ မူၾကမ္း (သုိ႕) ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးမူေဘာင္

(၂) ထိခိုက္ခံရေသာ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ျပဳစုၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ 
အေခ်ာသတ္

(၃) စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ မွန္ကန္တည့္မတ္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊မြမ္းမံ 
ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ (သို႔) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ အသစ္

(၄) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

၂၇။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္စာပိဒု ္၂၆ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာတမ္းမ်ားအပါအဝင ္သင့္ေတာ္ေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံစားရသူ မ်ားႏွင္ 
့အျခား ပါဝငပ္တသ္ကသ္မူ်ား နားလည္ႏိငု္ေသာ ဘာသာစကား၊ ရယူလူြယ္ေသာ ပံစု၊ံ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်နိက္ာလအတြင္း 
ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္လည္း အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပံုစံမ်ားကို 
အသံုးျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။

 ၆။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

၂၈။  မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ ၎တို႔ က်င္လည္ရာ  ရပ္ရြာလူထု၊ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳရေပမည္။ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ (၁) စီမံကိန္းျပင္ဆင္သည့္ အစတြင္ စတင္ၿပီး 
စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္္လုံး စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သည္။ (၂) ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား နားလည္ႏိုင္ေသာ 
ဘာသာစကား၊ ရယူူလြယ္ေသာ ပုံစံ၊ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပး 
မည္ျဖစ္သည္။ (၃) ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစေသာ ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ (၄) ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ 
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လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္အျပင္ က်ားမေရးရာ ပါဝင္မႈ၊တာဝန္ခံမႈ ရွိသည္။ (၅) ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ စီမံကိန္းဒီဇိုင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး 
အစီအမံမ်ား၊  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဝမွ်ေပးမႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားအတြက ္၎တို႔၏ အျမငမ္်ားျဖစသ္ည။္ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည ္ထခိိကုခ္စံားရေသာ ရပရ္ြာလထူအုေပၚ 
သက္ေရာက္သည္ ့ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပၚ အေျခခသံည။္ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြဲသသူည ္ထခိိကုလ္ြယ္ ေသာ အပုစ္မု်ား 
အထူးသျဖင္ ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သတမ္တွခ္်က ္မ်ဥ္းေအာက ္ရွိေနၾကသူမ်ား ၊ ေျမယာမဲမ့်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိမု်ား၊ အမ်ိဳးသမီး 
ဦးေဆာင္ေသာ အမိ္ေထာငစ္မု်ား၊ မနိ္းမႏငွ္ ့ကေလးမ်ား၊ ဌာေန တိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား၊ ေျမယာတရားဝငပ္ိငုဆုိ္ငခ္ြင္ ့
မရွိသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထူးဦးစားေပး ရမည္။

 ၇။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္

၂၉။  ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္႐ပုဝ္တၳဳပိငု္းဆုိငရ္ာ စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ ေရြ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားႏငွ္ ့အျခားေသာ 
စီမံ ကိန္း သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး ေျဖရွင္းေပးရန္ 
စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္သည္ စီမံကိန္း၏ ေဘးႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတိုင္း အက်ယ္ခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္သည္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ 
စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျဖရွင္းေပးသင့္ၿပီး နားလည္လြယ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
ျဖစ္စဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ က်ားမေရးရာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ လြယ္ကူေသာ ၊ ကုန္က်စရိတ္မရိွေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္မရိွေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စနစ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ 
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီရင္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ ေခ်းငွား
သူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ၎စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို အသိေပးထားရေပမည္။

 ၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

၃ဝ။  ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြသူဲသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တုိးတက္လာျခင္းကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းအေနအထားသည္ စီမံကိန္း၏ ေဘးႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ႏုငိ္ေျခႏငွ္ ့ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့အခ်ိဳးညီေနေပလမိ္မ့ည။္ထိမုွ်မက အျခားေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး လုပင္န္းစဥ ္မ်ားႏငွ္ ့
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရး တိုးတက္မႈအေနအထားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးအစီစဥ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈ
သံုးစြဲသူမွ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း 
ဆိုင္ရာဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အရည္ခ်င္းျပည့္ဝၿပီး 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အရည္ခ်င္းျပည့္ဝေသာ NGOမ်ားကုိ ေခၚကာ ၎၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးခုိင္းရမည္။ ၎ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အၾကံေပးရမည္။ အကယ္၍ ေနရာျပန္လည္ခ် ထားခံရျခင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွထားပါက ၎တုိ႕ကုိ ေျဖရွင္းရန္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္မွတ္တမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္။ 
၎မတွတ္မ္းမ်ားကိ ုျပငဆ္င၊္ ထတု္ျပန၊္ အတည္ျပဳသည္တ့ိငု္ေအာင ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္၎စမီကံနိ္းကိ ု
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈအား ရပ္ထားရမည္။

၃၁။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ႏွစ္ဝက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္။ ၎ အစီရင္ခံ 
စာမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပႆနာမ်ား၊ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို   
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ဘ ဲ
ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အတိအက် လိုက္နာသည္။ စီမံကိန္း အတြင္းႏွင့္ 
စီမံကိန္းျပင္ပ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ 
စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပါဝင္သည္။
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 ၉။ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

၃၂။ ေမွ်ာလ္င္မ့ထားေသာ မမိဆိႏၵအေလ်ာကမ္ဟတုဘ္ဲေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္းဆုိငရ္ာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက ္
မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ေတြ႔ရွိလာရပါက ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ လူမႈေရး 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ။ ထုိ႔မွတဆင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ကို 
မြမ္းမံျခင္း (သို႔) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ အသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျခံဳငံုမိေစရမည္။

 ၁ဝ။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အထူးစဥ္းစားေပးျခင္းမ်ား

၃၃။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္  
အတက္ႏိုင္ဆံုး ကာကြယ္ေပးမည့္ အျခားစီမံကိန္းအစားထိုးပံုစံမ်ား ရွိထားသင့္သည္။ ၎႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနရာခ်ထားမႈသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိရိုးဖလာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ၎ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္လြဲ၍ မရႏိုင္ပါက 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ 
အစီစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္၍ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထား 
ခံရျခင္းႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာႏွစ္ရပ္လံုးကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို ႔ ေပါင္းစပ္ 
ေရာေႏွာထားေသာ အစီစဥ္သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ကာမိေစမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္

 အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္   ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (၂) ၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကုိ လုိအပ္သည္။ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ 
ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ 
ထားသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္၏ ထိေရာက္ေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးေသာ္လည္း ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအတိုင္း အစီစဥ္တက် ျဖစ္ရန္မလိုေပ။

က။ စီမံကိန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤအပိုင္းသည္ စီမံကိန္းနယ္ပယ္၊ အေရးပါသည့္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္း ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အသိမွတ္ျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည့္ တိက်ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေပးသည္။

ခ။ စီမံကိန္း ေဖာ္ျပခ်က္

 ဤအပုိင္းသည္ စီမံကိန္း၏ ေယ်ဘူယ်ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေျမယာသိမ္းမႈ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာ 
ျပန္လည္ခ် ထားခံရျခင္း ျဖစ္ေစသည့္ စီမံကိန္းျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းဧရိယာ 
သတ္မွတ္ ခ်က္ ပါရွိသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္၊ ေလ်ာ့က်ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ 
အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ဇယားႏွင့္ 
အတူ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုပါ ေပးသည္။
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ဂ။ ေျမယာရယူမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္

ဤအပိုင္းသည္ 

(၁) စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈအလားလာကို ေဆြးေႏြးၿပီး စီမံကိန္းအပိုင္းမ်ား (သို႔) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ 
သက္ေရာက္ ရာ ဧရိယာမ်ား၊ နယ္ေျမေျမပံု ပါဝင္သည္။

(၂) ေျမယာရယူမႈ အက်ယ္အဝန္းကို  ေဖာ္ျပထားၿပီး (ေျမပံုအပါအဝင္) အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာစီမံကိန္း 
အတြက္ ထိုေျမရယူမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးသည္။

(၃) ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခရံသမူ်ား၊ ရယလုိူကသ္ည္ ့ပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့သကဆ္ိငုသ္ည္ ့အက်ိဳးဆကမ္်ားကိ ု
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးသည္။

(၄) လိအုပလ္ာမည္ ့ေျမအမိရ္ာအေဆာက္အအုံ အရင္းအျမစမ္်ား၏ အေသးစတိအ္ခ်ကမ္်ားေဖာ္ျပေပးသည။္

ဃ။ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးဖိုင္

 ဤအပိငု္းသည ္လမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈ ဆန္းစစခ္်က္၊ လဥူီးေရစာရင္း စစတ္မ္း၊ အျခားေလလ့ာမႈမ်ား၏ 
ရလဒ္မ်ား (က်ားမခြဲျခားမႈ၊ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ အျခားလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ) ကို 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ပါဝင္သည္။

(၁) ထိခိုက္ခံရသည့္ လူမ်ား၊လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို သတ္မွတ္၊ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စာရင္းလုပ္ေပးျခင္း

(၂) ေျမယာႏွင့္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမည့္လူမ်ား၊လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေဖာ္ျပျခင္း (လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။)

(၃) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား(သို ႔) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အျခား 
ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ေဆြးေႏြးျခင္း

(၄) က်ားမေရးရာႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ခံရျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ၊ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေန၊ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

င။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္

(၁) စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အဓိက ပတ္သက္သူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

(၂) စီမံကိန္းစက္ဝန္း၏ ကြဲျပားသည့္  အဆင့္မ်ား အတြင္း အသံုးျပဳရမည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ
ဝင္ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း

(၃) စီမံကိန္းပံုစံခ်ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္အတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသိရွိေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း၊ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိ  ျဖန္ ႔ ခ်ိ ရန္လုပ္ေဆာင္ရ 
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း

(၄) ထိခိုက္ခံရသူမ်ား(လက္ခံရပ္ရြာလူထုအပါအဝင္)ႏွင့္  တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းရလဒ္မ်ားကိုအက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥတ္ြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့စိုးရမိမ္ႈမ်ား၊ 
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း

(၅) ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မူၾကမ္းထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ အတည္ ျပဳျခင္း၊  
ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ အစီအမံမ်ား ပါဝင္ျခင္း

(၆) စီစဥ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈ အစီအမံမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း(ျဖန္႔ခ်ိရမည့္သတင္း အမ်ိဳး 
အစားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္) စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း ထိခိုက္ခံရ 
သည့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

စ။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္

 ဤအပိငု္းသည ္ထခိိကုခ္ရံမည္သ့မူ်ား၏ စိုးရမိမ္ႈမ်ား၊ နစန္ာခ်ကမ္်ားကိ ုေျဖရငွ္းေပးသည္ ့မေက်နပခ္်က္ မ်ားကိ ု
ကိငုတ္ြယ္ေျဖ႐ငွ္းေပးသည္ ့စနစ္အ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည။္ ၎လပုထုံ္းလပုန္ည္းမ်ားကိ ုထခိိကုခ္ရံသမူ်ားႏငွ္ ့က်ားမေရးရာ 
ထိခိုက္မခံႏိုင္သူမ်ား မည္သို႔မည္ပံုလက္လွမ္းမီႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပေပးသည္။ 

ဆ။ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္

ဤအပိုင္းသည္

(၁) စီမံကိန္းလိုက္နာက်င့္သံုးရသည့္  ေဒသအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒမ်ား ၊စည္းမ်ဥ္း မ်ားကိုေဖာ္ျပ 
ျခင္း။အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏မူဝါဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒ မ်ားၾကားကြာဟခ်က္
ကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကြာဟခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည့္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း။

(၂) ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရသူ အမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ စီမံေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ တရားေရးရာႏွင့္ 
မူဝါဒေရးရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။

(၃) တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား (ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားကို 
ျပန္အစားေပးရန္အတြက္) ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္ မ်ားအား 
အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
စီစဥ္တင္ျပျခင္း၊ ၎ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပ့ံကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ ေပးအပ္မည္ 
စသည္ျဖင့္ စီစဥ္တင္ျပျခင္း။

(၄) ေျမသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ 
စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း။ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ဇ။ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

ဤအပိုင္းသည္

(၁) ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ အစီအမံအားလံုးကို ေဖာ္ျပျခင္း
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(၂) အျခားေသာ သီးသန္႔အုပ္စုအဖြဲ ႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားသို ႔ 
ေပးအပ္မည့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့အားလံုးကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးျခင္း

(၃) စီမံကိန္းမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ထိခိုက္ခံရသည့္ သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရး မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပျခင္း။

ဈ။ အိုးအိမ္ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ေနရာသစ္တြင္ အေျခခ်ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္

(၁) အိုးအိမ္အေဆာက္အအံု အစားထိုးေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အစားထိုးေပးျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေရြး 
ခ်ယခ္ြင့္ေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင ္အိုးအမိအ္ေဆာကအ္အံ ုေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအတြက ္ေရြးခ်ယ ္စရာမ်ား 
ေဖာ္ျပျခင္း။

(၂) စီစဥ္ထားသည့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရာေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား၊ တည္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးျခင္း၊ အဆုိပါ ေနရာမ်ားအတြက္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ျခင္း

(၃) စီမံကိန္း တည္ေနရာ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈအတြက္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

(၄) ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငရ္မည္သ့မူ်ားသို႔ ေနထိငုမ္ႈသက္တမ္းႏငွ္ ့ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္လ့ႊအဲပ္ျခင္းအတြက ္ဥပေဒ ေရးရာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း

(၅) ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားကို ၎တို ႔၏ အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ေနရာသစ္တြင္ ျပန္လည္ 
အေျခက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့့ံေပးရန္ အစီအမံမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း 
ေဖာ္ျပျခင္း

(၆) အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း

(၇) လက္ခရံပရ္ြာလထူုႏငွ္ ့မညသ္ို႔မညပ္ံ ုေပါင္းစည္းရမညက္ိ ုရငွ္းလင္းျပျခင္း စသညတ္ို႔ လပု္ေဆာင္ေပးမည ္
ျဖစ္သည္။

ည။ ဝင္ေငြ ျပန္လည္ရရွိေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း

ဤအပိုင္းသည္

 (၁) အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အသက္ေမြးမႈ အရင္းျမစ္မ်ား စသည္တို ႔ကို အေျခခံကာ ေရးဆြဲထားေသာ သီးျခားဇယားမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ျခင္း။

(၂) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မူလအတိုင္းျပန္လည္ျဖစ္ေစမည့္ ေရြးခ်ယ္စရာအမိ်ဳးမ်ိဳး 
ပါဝင္သည့္ ဝင္ေငြ ျပန္လည္ရရိွေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးျခင္း (ဥပမာအားျဖင့္ စီမံကိန္း 
အက်ိဳးအျမတ ္ခြဲေဝျခင္း၊ ဝင္ေငြခဲြေဝမႈ အစအီစဥမ္်ား၊ ေျမယာကဲသ့ို႔ေသာ ရယွယ္ာထည္ဝ့ငမ္ႈ မ်ားအတြက ္
ဖက္စပ္မတည္ေငြ စသည္ျဖင့္)

(၃) လူမႈအာမခံႏွင့္ စီမံကိန္းအထူးရန္ပံုေငြမ်ားမွတဆင့္ လူမႈလံုျခံဳေဘးကင္းေရးကြန္ယက္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ 
အစီအမံမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပျခင္း
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 (၄) ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ေထာက္ပ့့ံေပးရန္ အထူးအစီအမံ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 (၅) က်ားမေရးရာ စဥ္းစားရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

 (၆) သင္တန္းေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

တ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဘက္ဂ်က္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အစီအစဥ္

ဤအပိုင္းသည္

(၁) ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဆိငုရ္ာ လပုင္န္းစဥအ္ားလံုးအတြက ္ခဲြေဝထားေသာဘကဂ္်က္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း 
(ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ယူနစ္၊ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေခ်းေငြ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား အပါအဝင္)

(၂) ရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း(ႏွစ္ပတ္လည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဘက္ဂ်က္သည္ 
အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္ ဘက္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ကုိ တင္ျပသင့္ သည္။)

(၃) ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား၊ အျခားကနုက္်စရတိ ္ခန္႔မနွ္းခ်ကမ္်ားတြက္ခ်ကရ္ာတြင ္(ျဖစ္ေပၚလာႏိငု ္သည္ ့
အေရးေပၚကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္) ထြက္ေပၚလာသည့္ ယူဆခ်က္ 
အားလံုးအတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ပါဝင္ျခင္း။ အစားထိုး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း။

(၄) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ဘက္ဂ်က္အတြက္ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျခင္း။ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ထ။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

ဤအပိုင္းသည္

(၁) အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တာဝန္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း

(၂) အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္အစီအစဥ္ (လုိအပ္ပါက နည္းပညာအေထာက္အပ့ံေပးျခင္း အပါ အဝင္) 
ပါဝင္ျခင္း

(၃) အန္ဂ်ီအုိမ်ား (NGOs) ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
တြင္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပျခင္း

(၄) ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး  အစအီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စမီခံန္႔ခြဲျခင္းတြင ္အမ်ိဳးသမီး အစအုဖြဲ႔မ်ား မညသ္ို႔မညပ္ံ ု
ပါဝင္ရမည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ဒ။ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

 ဤအပိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး 
အတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ပါၿပီး အေသးစိတ္က်သည့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ပါဝင္သည္။ အေ
ကာငထ္ည္ေဖာ္ျခင္းလပုင္န္းအစအီစဥသ္ည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးလပုင္န္းဘက္ေပါင္းစံကုိ ုျခံဳငံကုာမိေစ သင္သ့ည။္ 
၎ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ အခိ်န္ဇယားကိုလည္း ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
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ဓ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

 ဤအပိုင္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ျခင္း 
ႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈိင္းယွဥ္စရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စနစ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပသည္။ ၎သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအပုိင္းတြင္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ 
မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအပိုင္းတြင္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၃။
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။     ။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား
က။ မိတ္ဆက္

၁။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္းကို စက္တင္ဘာ ၂ဝဝ၇ 
တြင္ ကမ႓ာ့့ကုလသမဂၢ၏ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံႀကီးက ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ မျဖစ္မေနအေရးယူ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ယင္းေၾကညာစာတမ္းကုိ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက 
ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကို ကုိယ္တုိင္ 
ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိျခင္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာလည္း ဌာေန 
တိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားေနထုိငရ္ာ ႏိငုင္မံ်ားရွ ိအားေကာင္းေသာ လမူ်ား(လဥူီးေရမ်ား)က အစစီဥခ္် အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွ အလိုေလ်ာက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစစီဥမ္်ား ခ်မတွ္ေရးဆြရဲာတြင ္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ားႏငွ္ ့ေစစ့ပည္ႇိႏႈငိ္း ရနအ္တြက္ အထူးအားထုတ ္
ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေစႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း 
ပံုစံမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားေသာ၊ မိ႐ိုးဖလာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ၊ 
ေနရာယခူဲ့ေသာ၊ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစမီကိံန္းမ်ား တိုးဝငလ္ာျခင္းကလည္း ဌာေန တိငု္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

၂။ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ လိအုပခ္်ကမ္်ား ၃ သည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏက္ ေထာကပ္ံထ့ားေသာ စမီကံနိ္းမ်ားသို႔ 
ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမ်ားဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး စနစ္မ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ေခ်းငွားသူမ်ား/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲ 
သူမ်ား လုိအပ္လာမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  ၎တြင္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးခ်မႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟုဆိုရာတြင္ (၁) လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္း
စစ္ခ်က္ႏွင့္ အစီစဥ္ေရးဆြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (၂) လူမႈသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ အစီစဥ္ 
ေရးဆြမဲႈ မတ္ွတမ္းမ်ား ျပငဆ္င္ျခင္း (၃) စမီကိံန္းလပုင္န္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာကခ္ ံဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ား၏ 
သေဘာထား သိရွိေစရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း (၄) အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေရး 
စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း(၅) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ဤမူဝါဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာမ်ား၊ အေလ့ 
အက်င္မ့်ား၊ မီခွိုေနထိငုရ္ာေနရာမ်ားကိ ုထိန္းသမိ္းရန၊္ ေစာင့္ေရွာကရ္န၊္ ေရရညွတ္ည္တ့ံ့ေစရန ္ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစသ္ည။္ 
ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ အစီအမံမ်ား ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစသည္။
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ခ။ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

၃။ ဦးတည္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ၏ 
ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာမ်ားအား ေလးစားမႈ 
အျပည္အ့ဝေပးေရးျဖစသ္ည။္ ၎အခ်ကမ္်ားသည ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ားမ ွ(၁) ယဥ္ေက်းမႈအရ ေလ်ာည္ီေသာ 
လမူႈစီးပြား အက်ိဳးအျမတ ္ရရွိေစရန၊္ (၂) စမီကံနိ္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မခစံားရေစရန ္(၃) စမီကံနိ္းမ်ားတြင ္တကတ္က္ႂကြႂကြ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဂ။ အသံုးခ်မႈ နယ္ပယ္

၄။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္ ွေငြေၾကးေထာကပ့္ံထ့ားေသာ (သုိ႔) ယင္း၏ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အာဏာေအာက ္အက်ံဳးဝင္ေသာ/
မဝင္ေသာ စမီကံနိ္းမ်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ အစတ္ိအပိငု္းမ်ားကိ ုေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး လုိအပခ္်က္မ်ားကိ ုအသုံးျပဳရမည။္ယင္းသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေခ်းေငြျဖင့္ေထာက္ပံ့ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ႔မႈ စီမံကိန္းမ်ား (သို ႔) ဂရန္ (သို ႔) ရွယ္ယာ (သို႔) 
အာမခံေငြစသည့္   ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ မျပဳေခ်။ ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

၅။ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း သီးျခားဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
သမိုင္းေၾကာင္း၊ အေျခအေနခ်င္း အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ၎တို ႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ ေရေျမ 
သေဘာသဘာဝ တို႔မွာလည္း လြန္စြာ ေထြျပားလွသည္။ ကမ႓ာလုံးက လက္ခံထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စု 
သတ္မွတ္ခ်က္ဟူ၍ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၊ တိုင္း
ရင္းသားယဥ္ေက်းမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ ေရွးလူမ်ိဳးမ်ား၊ ေတာင္ေပၚလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ လူနည္းစု ျပည္သူမ်ား၊ စာရင္းဝင္ေသာ 
အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား၊ တိငု္းရင္းသား အပုစ္မု်ားစသည္ျဖင္ ့အမ်ိဳးမ်ိဳး သတမ္တွၾ္ကသည။္ စာပိဒု ္၆တြင ္စာရင္းလပုထ္ားေသာ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ၎တို႔ ပိငုဆ္ိငုထ္ားလွ်င ္၎တို႔ကိ ုဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားအျဖစ ္မတွယ္ူႏိငုသ္ည။္

၆။ လပုင္န္းေဆာငရ္ြကမ္ႈဆိငုရ္ာ ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအတြက္ ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည ္
ေအာက္ပါ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ထူးျခားကြဲျပားေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ ရာ 
အုပ္စုမ်ားကို ေယဘုယ်အေဘာျဖင့္ ညႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) အျခားသမူ်ားက အသိမတွ္ျပဳ လက္ခထံားကာ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္ုတုစစ္၏ု အႏြယအ္ျဖစ ္ကိယုပ္ိငုမ္်ိဳး 
ႏြယ္ရွိသူမ်ား

(၂) ပထဝီအေနအထားအရ စီမံကိန္းေဒသရွိ နယ္ေျမတစ္ခု၌ စုေပါင္းအေျခစိုက္ေနထိုင္သူမ်ား (သို ႔)  
စီမံကိန္းေဒသရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ၎နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲလုပ္ကိုင္ ေနၾကသူမ်ား

(၃) လူအမ်ားစုအုပ္စုၾကီး၏ လူမႈ၊ယဥ္ေက်းမႈ စ႐ုိက္္လကၡဏာႏွင့္ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
လူမႈစီးပြား သီးျခားျဖစ္ေနသူမ်ား

(၄) ႏိုင္ငံ (သို႔) ေဒသ၏ တရားဝင္ဘာသာစကားႏွင့္ မတူညီသည့္ သီးျခား ဘာသာစကားရွိသူမ်ား

၇။ အထကပ္ါ ဝိေသသမ်ားကုိ စဥ္းစားရာ၌ အမ်ိဳးသားဥပေဒ၊ ဓေလထုံ့းတမ္းဥပေဒ ႏငွ္ ့သကဆ္ိငုရ္ာႏိငုင္မံ ွအဖြဲ႔ဝင ္
အျဖစ္ပါဝင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအရံုးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပလိမ့္မည္။

၈။ အင္အားသံုး အႏိုင့္ထက္ျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ပထဝီအေနအထားအရ စီမံကိန္းေဒသရွိ နယ္ေျမတစ္ခု၌ စုေပါင္း 
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အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ (သို႔) စီမံကိန္းေဒသရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ဆံုး႐ံႈးသည့္ အုပ္စုသည္လည္း ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

၉။ အကယ္၍ စီမံကိန္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္၊ လူ႔အခြင့္ေရး ၊ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းမႈပံုစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တိုက္႐ုိက္္ (သို႔) သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေစလွ်င္ (သို႔) ဌာေနတိုင္း
ရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုုမု်ား ပိငုဆ္ိငု၊္ လုပက္ိငု၊္ အသံုးျပဳေနေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ သဘာဝ (သုိ႔) ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစမ္်ားကိ ု
အက်ိဳးျဖစ္ေစလွ်င ္ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆိငုရ္ာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒမ်ားကိ ုစတင ္လပု္ေဆာငမ္ည ္ျဖစသ္ည။္

ဃ။ အေထြေထြ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 ၁။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁ဝ။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲအူေနျဖင္ ့ထခိိကုခ္စံားရေသာ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ားကိ ုအဓပိၸါယ္ျပည္ဝ့ေသာ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ (၁)ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အစီအမံအတိုင္းအတာ 
တို႔ကုိ ေရးဆြ၊ဲ အေကာငထ္ည္ေဖာ ္ေစာင္ၾ့ကည္စ့စ္ေဆးရာတြင ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ားက ပါဝင္ေစရမည ္(သို႔) ဆိုးက်ိဳး 
အက်ိဳးဆက္မ်ား ေရွာင္ရွားရန္ မလြယ္ကူပါက ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း၊ 
နစ္နာမႈအတြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ (၂) စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအရ 
ေလ်ာ္ညီေသာ နည္းျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈဆိုသည္မွာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး (၁) စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္အခ်ိန္တြင္စတင္ၿပီး စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္္တြင္လ
ည္း ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္သြားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံစားရမည့္ရပ္ရြာလူထု ဖတ္႐ႈနားလည္ႏုိင္ၿပီး 
အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီးလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ 
ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အင္အားသံုးအက်ပ္ကုိင္မႈကင္းစင္ေသာ ဝန္းက်င္တြင္္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) က်ားမလူမႈ ေရးရာမ်ားကိုထည့္သြင္းထားၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလည္းရွိေသာ၊ အခြင့္အလမ္းနိမ့္ပါး 
သူမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) 
စီမံကိန္းပုံစံ၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္္အလမ္းမ်ားမွ်ေဝေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ သက္ဆိုင္ပတ္သက္္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ခရံမည္သ့မူ်ားအားလံုး၏ ဆီေလ်ာ္ေသာအျမင႐္ႈေထာင္မ့်ားအားလံုးကိ ုေပါင္းစပထ္ည္သ့ြင္းေသာ လပုင္န္းစဥတ္ို႔ ျဖစသ္ည။္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံစားရမည့္ရပ္ရြာလူထု ထိခိုက္ခံစားရမည့္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ 
ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ ္(IPP) တြင္ ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေနရမည္။

၁၁။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထူးျပဳ ဗ်ဴဟာတစ္ခု 
တည္ေထာင္ရေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ကို ရွာေဖြ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သက္ေရာက္ခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တိုင္ပင္ေ
ဆြးေႏြးသည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာၾကံျခင္းတုိ႔ လိုအပ္သည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူအေနႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို လည္း အေလးဂ႐ုျပဳရန္ လိုသည္။

၁၂။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူတို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုု 
မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (IPP)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားမႈမ်ား၊ သေဘာထား 
မတုိက္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိလာေသာအခါ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူအေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အေျခခံ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။
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 ၂။ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

၁၃။ အာရဖွြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေလလ့ာမႈမ်ားမတွဆင္ ့ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိငု္ေခ်ရွ ိသည္ ့
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိ ုအတည္ျပဳေသာအခါ  ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြဲသသူည ္ၿပီးျပည္စ့ံုေသာလမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အရည္ခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိရွိၿပီးလွ်င္ ေခ်းငွား
သူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ေကာင္းစြာ ေလ့လာေရးဆြဲထားသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္တစ္ခု ျပင္ဆင္ထားရမည္။ စီမံကိန္း၏ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား 
သည္  အိမ္ရွင္တုိင္းျပည္  လိုက္နာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ဤမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ဥပေဒ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရမည္။ 

၁၄။ စစ္ေဆးေလ့လာမႈကိ ုအေျခခၿံပီး ကြင္းဆင္းေလလ့ာထားသည္ ့လမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈဆိငုရ္ာ ဆန္းစစ ္
အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ သီးသန္ ႔ေလ့လာမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ့လာမႈအစီအစဥ္၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ေသာလ္ည္းေကာင္း ေဆာငရ္ြက္ရမည။္ လမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈဆိငုရ္ာ ဆန္းစစ ္အကဲျဖတခ္်ကသ္ည ္က်ားမေရးရာ 
အေလးဂ႐ုျပဳေသာ ပံုစံ၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈ 
ဒဏ္ခံရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရွာေဖြ သတ္မွတ္ 
သည။္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိငုရ္ာ ဆန္းစစအ္ကဲျဖတခ္်ကသ္ည ္စမီကံနိ္းဧရယိာအတြင္း ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ 
အေျခခံ လူမႈစီးပြားရာဇဝင္ကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ထိုမွ်မက အေျခခံ လူမႈစီးပြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အက်ိဳးရွိေအာင္ ၎တို႔ 
မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရယူူႏိုင္သည္ကို ဆန္းစစ္သည္။ အုပ္စုတစ္ဖြဲ ႔ျခင္းစီ၏ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊စီးပြားေရး 
အေျခအေနမ်ား အေပၚ  စီမံကိန္း၏ ေရတို ေရရွည္၊ တိုက္႐ုိက္္၊ သြယ္ဝိုက္၊ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆန္းစစ္သည္။ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔က စတင္ 
လုပ္ေဆာင္သည္ကို ဆန္းစစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ 
လိုအပ္မည့္ အရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္မည္။

၁၅။ လမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈဆိငုရ္ာ ဆန္းစစ ္အကဲျဖတခ္်က္၏ နားလညလ္ြယမ္ႈႏငွ္ ့အေသးစတိအ္ဆင္မ့်ားသည ္
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ တိုက္႐ုိက္္အခ်ိဳးက်႐ံုမွ်မက ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔အေပၚ သက္ေရာက္ 
ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း အလားအလာမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္သည္။

 ၃။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၁၆။ လမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိငုရ္ာ ဆန္းစစ ္အကဲျဖတခ္်က္ႏငွ္ ့ဆန္းစစ္ေလလ့ာခ်ကမ္်ားက အဆိုျပဳထားေသာ 
စီမံကိန္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေပၚတြင္ ေကာင္းက်ိဳး (သို႕) ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု 
ညႊန္ျပေနလွ်င ္ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏငွ္အ့တ ူလမူႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈဆိငုရ္ာ 
ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္အရ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
(IPP) တစ္ခု ျပင္ဆင္ရမည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ (၁) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဌာေန တိုင္းရ
င္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုုမု်ားရရန ္ေသခ်ာေစသည္ ့အစအီမမံ်ား သတမ္တွ္ျပဌာန္းျခင္း (၂) ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အတည္ျပဳေသာအခါ ၎ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ ရန္ အတက္ႏိုင္ဆံုး 
လပု္ေဆာင္ျခင္း တို႔ပါဝငသ္ည။္ ေရွာငရ္ွားရန ္မတက္ႏိငုပ္ါက ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ ုမ်ားဆုိငရ္ာ အစအီစဥသ္ည ္
စမီကံနိ္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈကိ ုေရွာငရ္ွား၊ ေလ်ာက့်၊ နည္းပါးသကသ္ာေစရန ္စသည္အ့စအီမမံ်ားအား ေဖာထ္တုရ္ 
မည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္၏ နားလည္လြယ္မႈႏွင့္ အေသးစိတ္အဆင့္မ်ားသည္ 
သက္ေရာက္မႈ၏ သေဘာသဘာဝေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသြားမည္။ ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ (IPP)၏ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
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၁၇။ အကယ္၍ စီမံကိန္း၏ တုိက္႐ုိက္္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေနပါက 
(သို႔မဟုတ္) ေကာင္းက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ရွာေဖြေတြ႔ရွိပါက (IPP) ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီမံကိန္း ဒီဇိုင္း 
အတြင္း ပါဝင္ေစရမည္။ ဤအေျခအေန၌ စီမံကိန္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္  ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးကင္း 
လံၿုခံဳေရးစနစသ္ည ္စမီကံနိ္းႏငွ္ ့မညသ္ို႔ အဝံငသ္ညက္ိ ုေဖာ္ျပသည္ ့အႏစွခ္်ဳပ ္ပါဝငရ္မည။္ အထူးသျဖင္ ့လုိအပခ္်ကမ္်ားကိ ု
မည္သို႕ ျဖည့္ဆည္းမည္၊ စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မည္သို႔ေပါင္းစပ္မည္ကို ရွင္းျပေပးသည္။

၁၈။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အေသးစိတ္အစီအမံ စစ္တမ္းႏွင့္ အေသးစိတ္ တည္ေဆာက္ပံု ဒီဇိုင္း 
အၿပီးတြင ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမု်ားဆုိငရ္ာ အစအီစဥက္ိ ုအသစ္ျပဳျပင ္မြမ္းမသံည။္ ၎အစအီစဥသ္ည ္စမီကိံန္း 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီ(သို ႔) စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို လုိက္နာသည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေရွာင္ရွားရန္ ေလ်ာ့ပါး 
သက္သာေစေရး အစအီမမံ်ားႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈအရ သင္တ့င္သ့ည္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးအျမတမ္်ားကိ ုတိုးပြားေစသည္ ့အစအီမ ံ
စသည္တုိ႔ကို ထိန္းညႇိေပးသည္။သို႔ေသာ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ မူၾကမ္းတြင္ တိက်စြာ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ရလဒ္မ်ားကုိမူ ေလ်ာ့ခ် (သုိ႔) နိမ့္က်ေစ၍ မရေပ။ အကယ္၍ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုု အုပ္စုအသစ္ကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးပါက  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ  
အၿပီးသတ္အစီအစဥ္ မတင္မီ အဓိပၸယ္ျပည့္ဝသည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၎အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။

၁၉။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူသည္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကို အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြး၍ အထိခိုက္မခံႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ လုံးဝ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္စပ္ျခင္းမရွိသည့္ လြပ္လပ္ေသာ ပညာရွင္အၾကံေပးအဖြဲ႔ကို စီမံကိန္း 
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္စဥ္ႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္တြင္ ေခၚယူအသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြး၍ အထိခုိက္မခံႏုိင္ေသာ 
မညသ္ည္ ့စမီကံနိ္းအတြကမ္ဆုိ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆုိငရ္ာ ပညာရငွအ္ၾကံေပးအဖြဲ႔ လုိအပမ္ည္ျဖစ ္သည။္

 ၄။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂ဝ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝက္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေခ်းငွားသူ/ 
၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ တင္ျပေပးရမည္။

(၁) လူမႈ သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အပါအဝင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ တင္သြင္းေသာ 
ဌာေန တိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မူၾကမ္း (သို႔) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ ရာ 
အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္မ်ား

(၂) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ အေခ်ာသတ္

(၃) အသစ္(သုိ႔) အသစ္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းထားေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ မွန္ကန္ေသာ 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င္)

(၄) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား

၂၁။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ ွသင့္ေလ်ာသ္ည္ ့သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုထခိိကုခ္ရံသ ူဌာေနတိငု္းရင္း 
သား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားႏငွ္ ့အျခား ပါဝငပ္တသ္ကသ္မူ်ား အဆင္ေျပႏိငုမ္ည္ ့ေနရာတြင ္အမ်ားနားလည္ႏိငုသ္ည္ ့ဘာသာစကား 
ျဖင့္ ၎တုိ႔ထံသုိ႔ အခ်ိန္မွန္ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ စာေပမတက္ကၽြမ္းပါ 
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က အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

 ၅။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္

၂၂။ စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခိုက္ခံရမည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
စိုးရမိမ္ႈမ်ား၊ တိငုတ္န္းခ်ကမ္်ား၊ နစန္ာခ်က္မ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရန ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲသည ္နစန္ာခ်က္ေျဖေလ်ာ့ေရး 
စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္ကို စီမံကိန္း၏ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ 
ဆိုးဝါးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မ်ားအတိုင္းအတာႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ၎စနစ္သည္ 
ထခိိကုခ္ရံေသာ လူမ်ား၏ စိုးရမိမ္ႈမ်ား၊ တိငုတ္န္းခ်ကမ္်ားကုိ ခ်ကခ္်င္းေျဖရငွ္းေဖာထ္တု္ေပးသင္သ့ည။္ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင ္
ရာတြင ္အမ်ားနားလည္ႏိငု္ေသာ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွသိည္ ့လပုင္န္းစဥ ္ျဖစရ္နလုိ္အပ္ျပီး က်ားမလမူႈေရးရာမ်ားကိ ုတုန္႔ျပန ္
ေဆာငရ္ြက္ေပးေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့ေလ်ာည္ီေသာ၊ ထခိိကုခ္ရံေသာသူအားလံုး အလြယတ္ကူ လကလ္မွ္းမ ီႏိငု္ေသာ၊ 
ဒဏ္တပ္ျခင္းႏွင့္ကုန္က်စရိတ္လံုးဝမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ တရားေရးဆိုင္ရာ 
(သို႔) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအရ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္အား ဟန္႔တားထားျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ ၎စနစ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထိခိုက္ခံရေသာသူမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

 ၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

၂၃။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ အေကာင္ထည္ 
ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာမည္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို   စီမံကိန္း၏ 
ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေခ်ႏွင္ ့သက္ေရာက္မႈ ပမာဏအတိငု္း ကိက္ုညီေစရန ္လုပ္ေဆာငမ္ည။္ လပုကုိ္င္ေဆာငရ္ြကခ္်က္ကိ ုေျခရာခ ံ
မတွသ္ားထားသည္ ့အျပင ္ ေမွ်ာမ္နွ္းထားသည္ ့ရလဒမ္်ားရရွိေရးဆသီို႔ တိုးတကလ္ာမႈ၊ ဌာေနတိငု္းရင္းသား မ်ား ဆိငုရ္ာ 
အစီအစဥ္ ျပည့္စံုကုိက္ညီမႈကုိ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိ 
သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည့္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (သုိ႔) လုပ္ရည္ 
ကုိင္ရည္ရိွသည့္ NGO မ်ားမွ ၎၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး သတင္းအခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲ ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာမႈရလဒမ္်ားကိ ုမတွတ္မ္းတငမ္ည္ျဖစၿ္ပီး လိအုပသ္ည္ ့မနွက္န္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းသြား 
မည ္ျဖစသ္ည။္ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ ွထိမုနွက္နသ္ည္ ့လပုင္န္းစဥမ္်ားကိ ုအေကာငထ္ည္ေဖာက္ာ ၎လပုင္န္း 
စဥ္မ်ား အကိ်ဳးထိေရာက္မႈရွိသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၄။ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲသူည ္ကာလအပိငု္းအျခားအလိကု ္ေစာင္ၾ့ကည္မ့ႈ အစရီငခ္စံာမ်ားကိ ုျပငဆ္ငရ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ 
တိုးတက္မႈမ်ား၊ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမွ 
ႏွစ္ဝက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကို 
စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေပလိမ့္မည္။

 ၇။ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၂၅။ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားႀကံဳေတြ႔ေနရသညဟ္သုသိာလာပါကေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံး
စြဲသူ မွ လူမႈ သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ႏွင့္ အသစ္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (သုိ႔) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အသစ္ကို လုပ္ေဆာင္ရ မည္။
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င။ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား

 ၁။ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

၂၆။ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားသည ္ေျမယာ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရ၊ ေတာ႐ိငု္းတရိစၧာနမ္်ားႏငွ္ ့သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ားကို လြန္စြာအစြဲအလမ္းႀကီးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ ၎တို႔တြယ္တာသည့္ အရာမ်ားကို ထိခိုက္ 
လာလွ်င္ အထူးစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။  လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အသစ္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဤအေျခအေနတြင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အစဥ္လာရပိုင္ခြင့္မ်ား။ ၎ရပိုင္ခြင့္ 
မ်ားသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတို႔ မိရိုးဖလာ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ (သုိ႔) အစဥ္အဆက္ အသံုးျပဳၾကေသာ၊ 
ေနရာယူထားၾကေသာ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႕ 
ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစမ္်ား ေရရညွ္ျဖစတ္ည္ေရးအတြက ္အသက္တမွ် အေရးႀကီး 
လွသည္။ 

(၂) ဌာေနတိငု္းရင္းသားတို႔၏  ဘိုးစဥ္ေဘာငဆ္က ္ပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ နယ္ေျမမ်ားႏငွ္ ့အရင္းအျမစမ္်ား 
ကို တရားမဝင္ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ျခင္း

(၃) ေျမယာမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားထားရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ၊ ယံုၾကည္ကုိး 
ကြယ္မႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား

(၄) ဌာေနတိငု္းရင္းသားတုိ႔၏ သဘာဝအရင္းအျမစ ္စမီခံန္႔ခြမဲႈအေလအ့က်င္မ့်ားႏငွ္ ့၎အေလအ့က်င္ ့မ်ား 
ရွင္သန္တည္တံ့ေရး

(၅) ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားမွ ဖယရ္ွားခံရေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း   စနစ္ မ်ား 
ျပန္လည္္တည္ေထာင္ေပးေရး

၂၇။ အကယ္၍ စီမံကိန္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ မိရိုးဖလာ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ (သို႔) အစဥ္အဆက္ အသံုးျပဳၾက 
ေသာ၊ ေနရာယထူားၾကေသာ ေျမယာႏငွ့္ နယပ္ယမ္်ားကိ ုတရားဝင္(ဥပေဒအရ) အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
တည္ေထာင္ေပးႏုိငသ္ည္ ့လပုင္န္းေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ား ပါရွလွိ်င ္ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသူဲသည ္၎ေျမယာမ်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက္သည့္ အစဥ္အလာအခြင့္အေရးမ်ား၊ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ 
လုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ရပ္အား IPP တြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေပးရမည္။ ၎လုပ္ငန္းအစီစဥ္ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ စီမံကိန္း 
အေကာငအ္ထညမ္ေဖာခ္င ္လပု္ေဆာင္ေလရ့ွိေသာလ္ည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင ္စမီကံနိ္းႏငွ္အ့တ ူလပု္ေဆာင္ေလ့ရွသိည။္ 
ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ေအာက္ပါပံုစံမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ရမည္။

(၁) ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အစဥ္အဆက္ ေျမယာအသုံးျပဳရယူူသည့္ စနစ္ကုိ ဥပေဒအရ အျပည့္အဝ 
အသိအမွတ္ ျပဳေပးျခင္း

(၂) အစဥ္အဆက္အသံုးျပဳခြင့္အား ဘံုပိုင္ (သို႔) တစ္ဦးတည္းပိုင္ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း။

၂၈။  အထက္ပါ ေရြးခ်ယမ္ႈႏစွရ္ပလ္ံုးကိ ုေဆာငရ္ြက္ရန ္အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ မျဖစ္ႏိငုလွ္်င ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြ
ယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (IPP)သည္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခု ပါရိွရၿပီး ၎သည္ ေရရွည္ အစဥ္အလာအရ အသုံးျပဳခြင့္ကုိ 
ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၂၉။ ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုကုို ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ရန ္အလားအလာရွိေသာ စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န ္
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ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲသူည ္အဓပိၸါယရ္ွိေသာ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရာတြင ္ထုိသမူ်ား၏ အသိေပးပါဝင ္ေဆာငရ္ြက္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရမည။္ (ဥပမာ) အဆုိျပဳထားသည္ ့ေလ်ာခ့်ေရး အစအီမမံ်ား၊ စမီကံနိ္း အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းမ်ား၊ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား စသည္။

 ၂။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုုအသိုင္းအဝိုင္း၏  ခြင့္ျပဳခ်က္

၃ဝ။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေနေသာအခါ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို ႔သည္ 
အမ်ားအားျဖင့္  ထိခိုက္လြယ္ၾကသည္။ (၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (၂) မိရိုးဖလာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ား (သို ႔) အစဥ္အလာအရ ေနသားက်ေနသည့္ အရပ္ေဒသမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း (၃) ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယစ္ုုမု်ား၏ ဥပဓအိမတွလ္ကၡဏာႏငွ္ ့မ်ဳိးႏြယ္္စအုသိငု္းအဝိုင္္းကိ ုသတမ္တ္ွျပဌာန္းေပးသည္ ့အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း 
သို ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယံု ၾကည္ကုိးကြယ္မႈအရ အသံံုးျပဳရေသာ မိ႐ိုးဖလာ ဆက္ခံသည့္ 
နယ္ေျမအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

၃၁။ မူဝါဒလက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈအရ ၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးဆက္မ်ားသက္ေရာက္မည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု 
မ်ား၏ သေဘာတူညခီ်ကဆ္ိသုညမ္ွာ သကဆ္ိငုရ္ာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ားက စုေပါင္းေဖာ္ျပသည္ ့ေဖာ္ျပခ်က ္
ပင္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားျပဳ သူမွျဖစ္ေစ၊ 
ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုမွ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီျခင္းကို ရည္ၫႊန္းသည္။ (စာပိုဒ္ 
၃ဝ) အခ်ဳ႕ိေသာ လူတစဥ္ီးခ်င္းႏငွ္ ့အပုစ္မု်ားက စမီကံနိ္းလုပင္န္းမ်ားကိ ုဆန္႔က်ငက္န္႔ကြကၾ္ကသည္ ့တုငိ္ေအာင ္ရပရ္ြာ 
အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာက္ခံၾကျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၃၂။ ရပရ္ြာအသိငု္းအဝိငု္း၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာကခ္မံႈကိ ု ရွၿိပီးေသာအခါ ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲအူေ
နႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ၎မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွ
င့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ၎တြင္ (၁) SIA ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား (၂) ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ားႏွင့္  အဓိပၸါယ္ရွိေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား (၃) စီမံကိန္း၏ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ မြမ္းမံခ်က္အပါအဝင္ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ေသာ အစီအမံမ်ား ။ (၎ အစီအမံမ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေျဖရွင္းကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေပးသည္) (၄) စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စဥ္ အကဲျဖတ္စဥ္အတြင္း 
ဌာေနတိုင္းရင္းသား အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ပါဝင္မႈရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (၅) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတို႔ ပါဝင္သည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈ
သံုးစြဲသူသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသုိ္႔ ၎ေစစ့ပည္ႇိႏႈငိ္းမႈျဖစစ္ဥ ္မတ္ွတမ္းမ်ားကိ ုျပနလ္ညသ္ံုးသပ္ေစႏိငုရ္န ္တငသ္ြင္း 
ရမည္ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကိုယ္ပိုင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာ
က္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္။ ၎ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ပ့့ံပိုးလိမ့္ 
မည္မဟုတ္ေပ။

၃၃။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူတုိ႔ စီမံကိန္း၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာ အစအီစဥ ္(IPP)ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ေသာလ္ည္းေကာင္း  အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားမႈမ်ား၊ သေဘာထား 
မတုိက္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိလာေသာအခါ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူအေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အေျခခံ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း မႈမ်ား 
လပု္ေဆာငရ္ေပလိမ္မ့ည။္ အထက္တြငပ္ါဝင္ေသာ လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္ခ်ကမ္်ားသည ္အသပိညာႏငွ္ ့ယဥ္ေက်း မႈဆိငုရ္ာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေနသားက်ေနသည့္ အရပ္ေဒသမွ ဌာေန 
တိငု္းရင္းသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း၊ သဘာဝသယဇံာတအရင္းအျမစမ္်ားကို စီးပြားေရးအရ ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္သည္။
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၃၄။ ယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ အေမြအႏစွမ္်ားကိ ုစီးပြားေရးအရ တုိးတက္ေစရန ္လပု္ေဆာင္ျခင္း။ အကယ၍္ စမီကိံန္းတြင ္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ပါက ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူအေနႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ရပ္ရြာလူထုကို (၁) တိုင္းျပည္၏ 
ျပဌာန္းဥပေဒ၊ အစဥလ္ာဥပေဒေအာကတ္ြင ္၎အေမြအႏစွမ္်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ႏိငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ေရး (၂) အဆိုျပဳထားေသာ 
စီးပြားေရး ဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း၊ ၎ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ တြင္ ပါဝင္ေသာ(သို႕) 
စိတ္ဝင္စားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၃) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏွင့္ 
ယင္းသို႔ေသာ အေမြအႏစွမ္်ားေပၚတြင ္သက္ေရာကလ္ာႏိငုသ္ည္ ့ထိခိကုမ္ႈမ်ား ႏငွ္ ့ပတသ္ကၿ္ပီး သတင္းေပးထားရမည။္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆုိငရ္ာ အစအီစဥ ္(IPP)၌ သေဘာတညူမီႈပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုထငဟ္ပ္ေနေစၿပီး 
ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ဆီ့ေလ်ာသ္ည္ ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားမ ွဆင္းသကလ္ာမည္ ့အက်ိဳးအျမတမ္်ားကိ ုညညီမီွ်မွ် ခြဲေဝရရွိႏိငု္ေအာင ္
စီမံေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါရွိေပလိမ့္မည္။

၃၅။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈကို ေရွာင္႐ွားရန္ အစားထိုး စီမံကိန္းဒီဇိုင္းမ်ား တက္ႏိုင္သမွ် 
ျပငဆ္ငထ္ားရမည။္ ၎ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈသည ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား၏  ဥပဓအိမတွ ္လကၡဏာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊  
အစဥ္အဆက္လုပ္ကိုင္လာသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားကို ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစသည္။ ယင္းသို႔ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္လွ်င္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူအေနႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္ႏွင့္ 
ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ တစ္ခု ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၎ေပါင္းစပထ္ားသည္ ့အစအီစဥသ္ည ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ား ႏစွၿ္ခိဳကသ္ည္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏငွ္ ့ကိက္ုညကီာ 
ေျမယာအေျချပဳ ေနရာခ်ထာေရး ဗ်ဴဟာတစ္ခု ပါဝင္ရေပလိမ့္မည္။ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ထုိအစီအစဥ္ သည္ ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ရပဆ္ိငု္းလိကုလ္ွ်င ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားအား ၎တုိ႔ မ႐ိိုးဖလာဆက္ခခံဲၾ့ကသည္၊့ အစဥအ္ဆက ္
အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာ၊ နယ္ေျမမ်ားဆီသို႔ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက ၎ေနရာမ်ားကို 
ျပန္လည္အေျခခ်ႏိုင္ရန္ ပ့့ံပိုး ကူညီေပးရမည္။

၃၆။ သဘာဝသယဇံာတအရင္းအျမစမ္်ားကိ ုစီးပြားေရးအရ တိုးတက္ေအာင ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ အကယ၍္ စမီကံနိ္းတြင ္
အစဥ္အလာရ လုပ္ကုိင္လာခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ ဓာတ္သတၱဳမ်ား၊ ဟုိက္ဒ႐ိုကာဗြန္၊ သစ္ေတာ၊ ေရေျမ၊ အမလုိဲက္ 
နယ္ေျမမ်ား၊ ငါးဖမ္းရာ နယ္ေျမမ်ား စသည္ ့သဘာဝ အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုစီးပြားေရးအရ တုိးတက္ေအာင ္လုပ္ေဆာငပ္ါက 
ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူအေနႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ရပ္ရြာလူထုကို (၁) တိုင္းျပည္၏ ျပဌာန္း ဥပေဒ၊ 
အစဥလ္ာဥပေဒေအာကတ္ြင ္၎အရင္းအျမစမ္်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ႏိငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ေရး (၂) အဆိုျပဳထားေသာ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း၊ ၎ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ(သုိ႕) စိတ္ဝင္စား ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား (၃) ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယင္းသို ႔ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပး ထားရမည္။ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (IPP)၌ သေဘာတူညီမႈပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနေစၿပီး 
ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ဆီ့ေလ်ာသ္ည္ ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားမ ွဆင္းသကလ္ာမည္ ့အက်ိဳးအျမတမ္်ားကိ ုညညီမီွ်မွ် ခြဲေဝရရွိႏိငု္ေအာင ္
စီမံေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါရွိေပလိမ့္မည္။ ၎အက်ိဳးအျမတ္မ်ား သည္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ မူရင္း 
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ညီ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုသာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရမည္။
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 ၃။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

(၃၇) ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အက်ိဳးရွိေစေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးဘဏ္အား ၎တို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ဗ်ဴဟာအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းတြင္ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ စဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ အတြက္ ေငြေၾကး 
အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

(၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အစဥ္အဆက္(သုိ႔) မိ႐ိုးဖလာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္(ဆက္ခံခြင့္)                                           
စနစ္မ်ားကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခိုင္မာလာေစျခင္း

(၂) ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး 
ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေစျခင္း 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ ျပဳျပင္မႈမ်ား ၊စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမို ျပည့္ဝစြာ ရရွိေစျခင္းျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တိုးပြား 
ေစျခင္း

(၃) အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား မွတဆင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
ဦးစားေပးခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း

(၄) ဌာေနတိငု္းရင္းသမူ်ား၊ လငူယ္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ အထူးလိအုပခ္်ကမ္်ားအပါအဝင ္ဌာေန တိငု္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားၾကား ရွိေနေသာ က်ားမေရးရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ျခင္း

(၅) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူဦးေရ တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံ၊ က်ားမေရးရာ၊ 
မ်ိဳးဆက္ဆိုင္ရာ ေတာ္စပ္မႈမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ စနစ္မ်ား၊ 
ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈ ပံုစံမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္ ဌာေနတိုင္း
ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတစ္ခု ျပင္ဆင္ျခင္း

(၆) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္၊ ေဆာင္ရြက္၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ အကဲျဖတ္ရန္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

(၇) ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ားအတြက ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ပံပ့ိုးေပးေသာ အစိုးရ ေအဂ်င ္စမီ်ား၏ 
စြမ္းရည္ တိုးတက္အားေကာင္းေစျခင္း

(၈) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အသိပညာ အပါအဝင္ ဥာဏမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို တန္ဖိုးထား 
ထိန္းသိမ္းျခင္း

(၉) အစိုးရ၊ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ု ုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပဖ္က ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပဂုၢလကိက႑ၾကား 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ား၏ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

 အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (၃) ၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ 
အစအီစဥလ္ိအုပသ္ည။္ အစအီစဥအ္ေသးစတ္ိအခ်ကမ္်ားကိ ုဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား အေပၚ ျဖစလ္ာႏိငုသ္ည္ ့
သသိာထငရ္ွားေသာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့ေလ်ာည္စီြာလပု္ေဆာငသ္ည။္ ေအာကတ္ြင ္ေဖာ္ျပထားသကဲသ့ို႔ အစစီဥတ္က် 
ျဖစ္ေစရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္၏ ထိေရာက္ေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးသည္။

က။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

 ဤအပိုင္းသည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ား၊ သိသာထင္ရွားသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ 
ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ခ။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္

 ဤအပိငု္းတြင ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားအေပၚ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားျဖစ္ေစသည္ ့လပုင္န္းစဥမ္်ား၊ စမီကိံန္း 
ျဖည္စ့ြက္ခ်ကမ္်ားဆိငုရ္ာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စသည္ ့စမီကံနိ္းဆိငုရ္ာ ေယဘုယ်ေဖာ္ျပခ်က ္ပါရွသိည္အ့ျပင ္စမီကိံန္း ဧရယိာ 
သတ္မွတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

ဂ။ လူမႈေရးရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္

ဤအပိုင္းသည္

(၁) စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
တရားေရးရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

(၂) ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္ 
မ်ားေပးျခင္း (၎တုိ႔ မိ႐ုိးဖလာ ပုိင္ဆုိင္ၾကေသာ (သုိ႔) အစဥ္အဆက္ အသုံးျပဳ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ခဲၾ့ကသည့္ 
ေျမယာ၊ နယ္ေျမေဒသ ႏွင့္ ၎တုိ႔ မီွခုိ ေနၾကရသည့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ စသည္တုိ႔ 
အပါအဝင္)

(၃) စီမံကိန္း၏ အဓိကက်ေသာပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္စဥ္ႏွင့္ 
အေကာင္ထည္ ေဖာ္စဥ္ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ 
ျပည့္ဝသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအရသင့္ေလ်ာ္ၿပီး က်ားမေရးရာ ထိခိုက္မခံ 
ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံ 
သတင္းအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

(၄) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူအမ်ားႏွင့္  အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စီမံကိန္း၏ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳး/ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ား စသည္တုိ႔ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။ သီးျခားအေျခအေန 
တစ္ခုအတြင္း ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုု အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္လာ 
ႏိငုသ္ည္ ့ေဘးျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ား၊ ထခိိကုလ္ြယမ္ႈမ်ား၊ က်ားမေရးရာ အထခိိကုမ္ခ ံႏိငုမ္ႈမ်ား စသညတုိ္႔ကဲသုိ့႔ 
ေသာ ျဖစ္ေပၚလာႏိငု္သည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း။ ေျမယာ၊ သဘာဝ 
ရင္းျမစ္မ်ား၊ ၎တုိ႔ေနထုိင္ရာ လူမႈအသုိက္အဝန္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ (သုိ႔) အမ်ိဳးသားေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
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အျခားေသာ လူမႈေရးအုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခြင့္ မရရွိျခင္း။

(၅) ၎တို႔၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ အျမင္ 
မ်ားကို က်ားမေရးရာ ထိခိုက္မခံႏိုင္သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ပံုစံ ပါဝင္ျခင္း။

(၆) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေပၚအေျခခံ၍ 
ဆိုးက်ိဳး ရလဒမ္်ားကုိ ေရွာငရ္ွားရန ္လိအုပ္ေသာ အစအီမမံ်ားကိ ုသတ္မတွ္ျပဌာန္းေပးျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္း 
(သုိ႔) အကယ၍္ အထကပ္ါအစအီမမံ်ားကုိ လပု္ေဆာငရ္န ္မျဖစ္ႏိငုပ္ါက အဆိပုါဆိုးကိ်ဳးမ်ား နည္းပါးေစ 
ရန္၊ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အစီအမံမ်ားကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ 
ထိသုို႔လပု္ေဆာငရ္ာတြငလ္ည္း ယဥ္ေက်းမႈအရ ေလ်ာည္ီေသာ အက်ိဳးအျမတမ္်ားကိ ုဌာေနတိငု္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုလူထုမ်ား ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။

ဃ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္

(၁) ထခိိက္ုခရံသည္ဌ့ာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုလုမူ်ားႏငွ္ ့စမီကံနိ္းႀကိဳတင္ျပငဆ္ငစ္ဥတ္ြင ္ေဆာငရ္ြက္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပျခင္း

(၂) လမူႈေရးဆုိငရ္ာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစခ္်က ္ရလဒမ္်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ထင္ျမငခ္်ကမ္်ားကုိ အႏစွ ္
ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ 
၎စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းေပးရမည္ကို ျပဌာန္း ေပးျခင္း

(၃) လူထု၏ေထာက္ခံမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္ခံရသည့္ 
ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုလုထူမု်ားႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒမ္်ား၊ အဆိပုါ တိငုပ္င ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမ ွ
ေပၚထြက္လာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေပးသည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

(၄) စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္တြင္  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေသခ်ာေစရန္ အသုံးျပဳရသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ စနစ္ 
မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးျခင္း

(၅) အၿပီးသတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာအစီအစဥ္ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား 
ဆိုင္ရာအစီစဥ္မူ ၾကမ္းကို ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆီသို ႔  ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာေပးျခင္း

 စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

င။ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိရန္ ေသခ်ာ 
ေစသည့္ (ယဥ္ေက်းမႈအရ ေလ်ာ္ညီၿပီး က်ားမအရြယ္စံု စိတ္ဝင္စားသည့္) အစီအမံမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည္။
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စ။ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ အစီအမံမ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အစီ 
အမံမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။ ထိုသို႔ေရွာင္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရွာင္ၾကဥ္၍မရႏိုင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နည္းပါးေစရန္၊ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အစီအမံမ်ားကို 
ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးျခင္း။

ဆ။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

 ဤအပိုင္းသည္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား၏ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေပးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လူမႈေရး၊ တရားေရးႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
အစီအမံမ်ား၊ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၎တို႔၏ ထိခိုက္ခံရသည့္ 
ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုလုမူ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက ္ကိယုစ္ားျပဳႏိငု္ေစရန ္အစအီမမံ်ား စသညတ္ို႔ကိ ုသတမ္တွ ္
ျပဌာန္းေပးသည္။

ဇ။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္

 ဤအပိုင္းသည္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ 
လပုထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည။္ ထုိ႔ျပင ္အဆိပုါလပုထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားအား ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုလုမူ်ား 
မည္သို႔ မည္ပံု လက္လွမ္းမီႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ဈ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

 ဤအပိငု္းသည ္ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားဆိငုရ္ာ အစအီစဥ ္အေကာငထ္ည္ေဖာ္ျခင္းအား ေစာင္ၾ့ကည္ ့
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈိင္းယွဥ္စရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
စနစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ၎သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ အကဲျဖတ္ေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔တြင္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။

ည။ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီစဥ္မ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီအမံမ်ားကို လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တာဝန္မ်ား ၊ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။၎သည္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ျပေပးသည္။

တ။ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး

 ဤအပိုင္းသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အားလံုးအတြက္ ခဲြေဝထားေသာ ဘက္ဂ်က္မ်ား ေပးအပ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ပံုစံကြဲမ်ား အတြက္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား

က။ မိတ္ဆက္

၁။ ေငြေၾကးေခ်းငွားမႈ ပံစုအံမ်ိဳးမ်ိဳးႏငွ္ ့ဘ႑ာေရးဆိငုရ္ာ ထတုကု္နမ္်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏအ္တြက ္၎၏ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ားအတြင္း အားလံုးပါဝင္ေသာ ေရရညွဖ္ြ႕ံၿဖိဳးေရးကုိ ျမႇင္တ့င္ေပးရန ္အဓကိ အေရးပါေသာ အရာမ်ား 
ျဖစၾ္ကသည။္ စမီကံနိ္းေခ်းေငြသတ္မတွခ္်က ္(စံႏႈန္း)အျပင ္ပ႐ိဂုရမ္ေခ်းေငြမ်ား၊ က႑အလိကု ္ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈမ်ား၊ 
ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္႐ွိေသာ ေခ်းငွားမႈပံုစံ(ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)၊ အေရးေပၚအကူအညီေခ်းေငြမ်ား၊ ၾကားခံဘ႑ာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (FI)၊ ေကာပ္ိုေရးရငွ္း (အသင္းအဖြ႕ဲႏငွ္ဆ့ိငု္ေသာ) ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈမ်ား အပါအဝင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈဆိငုရ္ာ 
အကူအညီအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၄ သည္ ေခ်းငွားသူ
မ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲမူ်ား လိက္ုနာရမည္ ့ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈ ပံစုကံြမဲ်ားအတြက ္အထူးလိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုေဖာ္ျပေပး 
သည္။

ခ။ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ေခ်းငွားမႈ

၂။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ တိုက္႐ုိက္္(သို႔) သြယ္ဝိုက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ (သုိ႔) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား (သုိ႔) 
ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားေပၚ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကုိ အကဲျဖတမ္ည္ျဖစသ္ည။္ ၎သည ္ပ႐ိဂုရမ္ေခ်းေငြမ်ား၏ ပံ့ပ့ိုးမႈျဖင္ ့ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ မူဝါဒေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထို ႔အျပင္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ 
သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းရန ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာခ့်ေရး အစအီမမံ်ားကိ ုေဖာထ္တုသ္တမ္တ္ွၿပီး ၎ အစအီမမံ်ားကိ ု
ပ႐ိဂုရမ ္ဒဇီိငု္းတြင ္ထည္သ့ြင္းေပါင္းစပ္ေပးရမည။္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာခ့်ေရး အစအီမမံ်ား ပါဝငသ္ည္ ့မဝူါဒေဆာငရ္ြက ္
ခ်က္တစ္ခုစီ၏ သက္ေရာက္မႈအလားအလာမ်ားကို ဇယားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည္။ ၎ဇယား တြင္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုစီ၏ 
ျဖစ္ႏုငိ္ေျခ အတိငု္းအတာ ညႊန္ျပခ်က္ႏငွ္ ့ေဝဖနသုံ္းသပခ္်က္အတြက ္အတိခု်ံဳး အေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ား ပါဝငသ္ည။္ ဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္(SEA) ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာတြင္ အသံုးဝင္စြာ က်င့္သံုးေကာင္းသံုးႏိုင္ 
သည္။

ဂ။ က႑အလိုက္ေခ်းငွားမႈ

၃။ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စီမံကိန္း အတည္မျပဳခင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ (သုိ႔) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ 
ပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ား (သို႔) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားေပၚ 
သက္ေရာက္မႈအလားအလာမ်ားရွိသည့္ က႑အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူ 
ေအာကပ္ါ ကစိၥရပမ္်ားကိ ုအာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့သေဘာတညူမီႈ ယူထားရေပလမိ္မ့ည။္ ၎တို႔မွာ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ မူေဘာင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္(သုိ႕) ဌာေနတုိင္းရင္း 
သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္တို ႔ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းခြဲ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း 
ႏင့္ွဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ စီမံကိန္းခြမဲ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လမ္းညႊန္ေပးသည္။ ထိုမွ်မက  ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၃တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ကူညီေပးသည္။

၄။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ မူေဘာင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
မူေဘာင္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္တို႔သည္ (၁) စီမံကိန္းတစ္ခု၊ ၎၏ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။(၂) အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းလက္ေအာက္တြင္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရမည့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ 
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လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပသည္။(၃) စီမံကိန္းခြဲမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စစီဥ္ျခင္းႏငွ္ ့သကဆုိ္င္ေသာ လိကုန္ာရမည္ ့လိအုပခ္်ကမ္်ားကုိ သတမ္တွ္ေပးသည။္ ယင္းသုိ႔ လပု္ေဆာင ္
ရာတြင ္ထိခိကုခ္ရံသည္ ့ရပရ္ြာလူထမု်ား၊ ပါဝငပ္တသ္ကသ္မူ်ားႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးရန ္စမီမံႈမ်ား၊ သတင္းအခ်ကအ္လကထ္တ္ုျပနမ္ႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ (၄) အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္စံုမႈကို စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ 
(၅) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပး သည္။ (၆) အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ 
ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသုံးစြသဲ၏ူ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားကိ ု သတမ္တွ္ေပးသည။္ ၎တာဝနဝ္တရၱားမ်ားသည ္စမီကံနိ္းခြမဲ်ား 
၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ တိုးတက္မႈကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည္။

၅။ စာပိုဒ္ ၄တြင္ ပါဝင္သည့္ အရာမ်ားအျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္သည္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ 
ေရာကမ္ႈဆန္းစစခ္်က္ႏငွ္ ့သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာကယ္မူႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည။္ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ု
မ်ားဆုိငရ္ာ အစစီဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာငသ္ည ္စမီကံနိ္းလပုင္န္းမ်ားကိ ုသက္ေရာက္ခ ံလထုူဆမီ ွျပည့္ျပည္ဝ့ဝ ေထာက္ခမံႈ 
ရရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္အား သတ္မွတ္ေပးသည္။ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၃၏ အပုိင္း င (၂)တြင္ ပါရိွသည္။ ဤ ေနာက္ဆက္တြ၏ဲ ပူးတြပဲါ ၁၊၂၊၃သည္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ မူေဘာင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္ႏွင့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္တို႔တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ 
မွတ္ယူထားရန္မွာ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားေသာ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္သဖြယ္ 
ေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစသ္ည။္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အတိငု္းအတာ၊ ဆန္းစစမ္ႈ ပမာဏ၊ နားလည္ႏိငုစ္ြမ္းႏငွ္ ့အေသးစတိအ္ဆင္မ့်ားသည ္
စီမံကိန္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာေပၚ မူတည္သည္။

၆။ က႑အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရေစရန္ စီမံကိန္းခြဲ နမူနာ ပံုစံတစ္ခု (သို ႔) 
အမ်ားအျပားကိ ုေဖာထု္တၿ္ပီး ဦးစားေပးအကဲျဖတရ္ေပမည။္ ၎ စမီကံနိ္းခြမဲ်ားအတြက ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲ ူ
သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္မ်ား အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုျပင္္ဆင္ရမည္။

၇။ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး လိအုပခ္်ကမ္်ား ၁-၃တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ လိအုပခ္်ကမ္်ားသည ္စမီကံနိ္း လုပ္ေဆာင္ေန 
စဥ ္အတြင္း ေဖာ္ထတုသ္တ္မတွထ္ားေသာ စမီကံနိ္းခြမဲ်ားႏငွ္ ့စမီကိံန္းအစတိအ္ပိငု္းမ်ား အားလုံးကိ ုသက္ေရာက ္သည။္

၈။ အကယ္၍ က႑အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ၊ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား (သို႔) ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ား က႑အလုိက္ မူဝါဒမ်ား၊ အစီစဥ္မ်ား၊ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါဝင္လွ်င္ အပုိဒ၂္တြင္ 
ေဖာ္ျပထား ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ရမည္။

ဃ။ (မတူညီေသာ ေခ်းငွားမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္)ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္႐ွိေသာ 
ေခ်းငွားမႈပံုစံ

၉။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး 
မ်ား (သုိ႔) ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆိငုရ္ာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား႐ွိေသာ ျပငလ္ြယ္ေျပာင္းလြယ႐္ွိေသာ ေခ်းငွားမႈပံစုအံတြက ္
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ေခ်းငွားသူ/ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ  ၄င္းေခ်းငွားမႈပံုစံကို အတည္မျပဳမီ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ မူေဘာင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမူေဘာင္ကို သေဘာတူညီရမည္။ ၎မူေဘာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊  
စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံ ၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္  ဆက္ဆိုင္ေသာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးသည္။ ထို႔အျပင္ စာပိုဒ္ ၄ႏွင့္ ၅တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။

၁ဝ။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္  ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး လိအုပခ္်ကမ္်ား ၁-၃တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပခ္်ကမ္်ား သည ္
ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္႐ွိေသာ ေခ်းငွားမႈပံုစံ ျပင္ဆင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္း၊ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုးကို သက္ေရာက္သည္။

င။ အေရးေပၚအကူအညီ ေခ်းေငြမ်ား

 အေရးေပၚအကူအညီ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ မရမီွ စံခ်ိန္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္း
ရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္မ်ားျပီးစီးဖို႔ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိပါ။ ဤအေျခအေနတြင္ စာပိုဒ္ ၄ႏွင့္ ၅တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ မူေဘာင္၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး မူေဘာင္ႏွင့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ 
ေနစဥ္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၃တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားရွိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ မရမီ စံခ်ိန္မွီ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆုိငရ္ာ အစစီဥမ္်ားျပီးစီးရန ္ျဖစ္ႏုငိ္ေျခမရွသိျဖင္ ့ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မူေဘာငမ္်ားကုိ တငသ္ြင္းရန ္စဥ္းစားရ 
ေပလိမ့္မည္။

စ။ လက္ရွိအကူအညီမ်ား

 တည္ေထာင္ဆဲျဖစ္ေသာ (သုိ႔) တည္ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား 
ပါဝင္ေနသည္ ့စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲ ူပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ္ ့လူမႈေရးဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
လုိက္နာမႈ စစ္ေဆးခ်က္ တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္ ပါဝင္ကာ ၎သည္ 
ပတ္ဝန္းက်င၊္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားမႈႏငွ္ ့ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားေပၚ သက္ေရာက္သည္ ့ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့ဆက္ႏြယ ္
ေနေသာ အတိတ္(သို႔) လက္ရွိတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္  စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ လိုက္နာမႈစစ္ေဆးခ်က္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊  လုိအပခ္်ကမ္်ားႏငွ္က့ိကုည္မီႈ ရွမိရွ ိဆံုးျဖတရ္န္ႏငွ္ ့သိသာ ထငရ္ွားေသာ လိကုန္ာမႈဆိငုရ္ာ ျပႆနာမ်ားကိ ု
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကုိက္ညီသည့္ အစီအမံမ်ားကုိ စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ မကုိက္ညီလွ်င္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က 
သေဘာတူညီထားေသာ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ ျပင္ဆင္ရမည္။ ၎ျပဳျပ
င္ေရးလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားတြင ္လိအုပ္ေသာ ကစုားမႈ ေဆာင႐္ြကခ္်ကမ္်ား၊ ၎ေဆာင႐္ြကခ္်ကမ္်ားအတြက ္ဘတဂ္်က္ေငြ 
ႏွင့္ မလိုက္နာမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တို႔ကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပေပး 
မည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၃တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။ တည္ေထာင္ဆဲျဖစ္ေသာ (သုိ႔) တည္ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အကူအညီမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ိဳးအစား(က) စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမွ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သုိ႔ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာတစ္ခု တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္  ၎သည္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
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ဘုတ္အဖြဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္အရ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဝက္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ အတြင္း ႀကိဳးပမ္းရ 
မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ (သုိ႔) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္ 
လညခ္်ထား ခရံျခင္းဆိငုရ္ာ၊ ဌာေနတုိင္း ရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆုိငရ္ာ  သက္ေရာကမ္ႈရွိႏိငုသ္ည္ ့လက္ရွအိကအူညမီ်ားကိ ု
ျမႇင့္တင္ျခင္း (သုိ႔) တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္လွ်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၃တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င ္ဆိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ သက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့အစအီစဥမ္်ား၏ လုိအပခ္်က္မ်ားအတုိင္း 
လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။

ဆ။ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၁၃။ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လူမႈ (သို႔ ) ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ ေဘးျဖစ္ 
ႏိုင္ေခ် နည္းပါး (သို႔) လံုးဝ မရွိလွ်င္ ၎ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ိဳးစား (ဂ) စီမံကိန္း 
မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အျခားအထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုသုိ႔ မဟုတ္ေသာ အျခားၾကားခံ 
ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ကာ အမ်ိဳးသား ဥပေဒမ်ား (သို႔) အာရွဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း 
ျပည့္မီွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္သည္ 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည္။ (၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား (၂) 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၃) လူမႈဝန္းက်င္ နယ္ပယ္မ်ား၌ 
အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာကပ္ံုႏငွ္ ့ဝနထ္မ္းေရးရာမ်ား (၄) ေလက့်င့္ေရး လိအုပခ္်ကမ္်ား (၅) ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာျခင္းႏငွ္ ့
အစရီငခ္ံျခင္း တို႔ျဖစသ္ည။္ ၎ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆုိ္ငရ္ာႏငွ္ ့လူမႈေရးဆိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈစနစက္ိ ုအာရဖွြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့
ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မွတ္တမ္းျပဳ သေဘာတူ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၄။ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လူမႈေရးဆိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ စနစ္ေအာကတ္ြင ္တည္ေထာငသ္ည္ ့ေစာင္ၾ့ကည့္ေရး 
လပုထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားသည ္စမီကံနိ္းခြမဲ်ားအေနႏငွ္ ့ကန္႔သတထ္ားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ လုပ္ေဆာငခ္်ကမ္်ား စာရင္းအရ 
စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၎စီမံကိန္းခြဲမ်ားတြင္ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္စာရင္းပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါရွိလာလွ်င္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ရန္ပံုေငြကို အသံုးျပဳသည့္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို 
ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။ထို႔အတူ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါရွိေသာ အသုံးခ်မႈမ်ား ကိုလည္း ပယ္ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားခံ 
ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ၎တုိ႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကို ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ (သို႔) ဝန္ထမ္း 
တစ္ဦးမက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားရမည္။ ထုိသူတုိ႔သည္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

၁၅။ အာရဖွြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ရနပ္ံုေငြကိ ုအသံုးျပဳသည္ ့ၾကားခ ံဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့မံႈကိ ု
ရရွထိားေသာ စမီကိံန္းခြမဲ်ားသည ္သသိာထငရ္ွားသည္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိငုရ္ာ သက္ေရာကမ္ႈ 
အလားအလာမ်ား ရွိလာပါက ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား (၁-၃)တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
လိုအပ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လိုသည္။ ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းလည္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို ႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ားသည ္စမီကံနိ္းခြမဲ်ားကိ ုအာရဖွြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏသ္ို႔ လကလ္ြ ဲေပးကာ ကနဦးႀကိဳတင ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအတိငု္း 
လုပ္ေဆာင္သည္။ အာရွဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ၎ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကူညီေပးသည္။ ၎သည္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလကမ္်ားကိ ုအငတ္ိကုအ္ားတိကု ္ျပနလ္ည ္သံုးသပ္ေပးကာ အခ်ကအ္လက္ ထပမ္လုိံအပ္ျခင္းရွမိရွ ိဆုံးျဖတ္ေပးသည။္  
ထိမုွ်မက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာပ့ါး သကသ္ာေစေရး အစအီမမံ်ား ကူညဆီံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ ေရ႕ွဆကရ္မည္ ့လပုင္န္းမ်ား 
အတြက ္ကညူဆုံီးျဖတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကိ ုလပု္ေဆာင္ေပးသည။္ ယင္းသုိ႔ေသာ စမီကံနိ္းခြမဲ်ားအတြက္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင ္

1 ၎လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေထြေထြ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးမွ ေခ်းေငြ၊ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို သီးသန္႔ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္မထားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။
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မႈသုံးစြဲသူမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲ ျဖတ္ခ်က္ (EIA) ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစဥ္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကို အတည္ျပဳခ်က္မရမီ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျဖစ္ေစရန္ အာရွဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္သုိ႔ တင္သြင္းရမည္။ ထုိမွတဆင့္ အာရွဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ဘဏ္သည္ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ 
ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ ၾကားခံဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ သင့္ ေတာ္မည့္ ေနာက္ထပ္ 
လိအုပခ္်ကမ္်ားကုိ ခ်မတွ္ေပး ေကာင္းေပးႏိငုသ္ည။္  သဘာဝ ပတဝ္န္းက်ငဆုိ္ငရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရး ဆိငုရ္ာ စမီခံန္႔ခြဲမႈ စနစ ္
ကို အေျခခံၿပီး  အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

၁၆။ လူမႈဝန္းက်င္ (သို႔ ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေသာ (သို႔) လံုးဝ မရွိေသာ 
ၾကားခ ံဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စမီကံနိ္းခြမဲ်ားမ ွလြ၍ဲ ၾကားခ ံဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ကာလပိငု္းျခားအလိကု ္
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆုံးထားကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေနအထားကို တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။ အကယ္၍ အစီရင္ခံစာ (သို႔) အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ၏ 
သုံးသပ္ခ်က္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ဟု ေတြ႔ရိွလွ်င္ 
ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သေဘာတူသည့္ ျပန္လည္ တည့္မတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ျပင္ဆင္တင္သြင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 

ဇ။ အေထြေထြ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေရး

၁၇။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားသည္ အေထြေထြ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ဘ႑ာေရး1 (ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈ)ကိ ုရွာေနၿပီး အာရဖွြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ရယ္ွယာ(သုိ႕) အရင္းအႏွီးျဖင္ ့အလုပလု္ပ္ေနလွ်င ္
ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူအေနႏွင့္ အရည္ခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို 
လပုင္န္းအပ္ႏွၿံပီး ေကာပ္ိုေရးရငွ္း (အသင္းအဖဲြ႔) ဆိငုရ္ာ စစ္ေဆးမႈ လပု္ေဆာငရ္မည။္ ထိသုို႔လုပ္ေဆာငရ္ာတြင ္လကရ္ွ ိ
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ စနစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎ စစ္ေဆးခ်က္သည္ 

(၁) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား (၁-၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ား အထူးသျဖင့္ 
၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲ၏ူ  လပုင္န္းလပုက္ိငုမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္က္သည္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆုိ္ငရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရး 
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကို စီမံေျဖရွင္းမည့္ ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စိစစ္ျခင္း

(၂) ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒကို လိုက္နာေသာ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာ 
ေနရာရွ ိတရားစရီင္ေရးဆုိငရ္ာ ဥပေဒႏငွ္ ့စည္းကမ္းမ်ားအား ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသူဲလိကုန္ာမႈ မတွတ္မ္းကိ ု
စိစစ္ျခင္း

(၃) ကမုၸဏ၏ီ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သအူပု္စုမ်ားႏငွ့္ ပါဝင္ပတ္သကသ္မူ်ား ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးဆိငု္ရာ လုပ္ 
ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း

၁၈။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ၏ တိက်ေသာ နယ္ပယ္ အက်ယ္အဝန္းကို အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အေျခအေန တစ္ခုခ်င္းေပၚ မူတည္ကာ လုပ္ေဆာင္သည္။

၁၉။ ျပန္လည္တည့္မတ္မွန္ကန္ေစသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီစဥ္သည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ စာရင္း 
စစ္ေဆးမႈကာလအတြင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေျဖရွင္းရာတြင္ အခ်ိန္ 
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ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္ အစီအမံမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊လုိအပ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာမႈကို သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ 
ကာလသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေစသည္။ ၎လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီစဥ္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူ၏ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပး ရမည္ျဖစ္ 
သည္။

၂ဝ။ အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမႈ၊ ေခတ္မီေစမႈ(သို႕) လက္ရွိ အကူအညီမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 
မ်ား ပါဝင္ပါက စာပိုဒ္ ၁၂ တြင္ ပါဝင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး မူေဘာင္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္

က။ မိတ္ဆက္

 ဤအပိငု္းသည ္စမီကံနိ္းတစခ္၊ု ၎၏ စမီကိံန္းခြမဲ်ားႏငွ္ ့စမီကံနိ္းအစတိအ္ပိငု္းမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည။္ 
ထို ႔အျပင္ စီမံကိန္း အတည္မျပဳခင္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အစီစဥ္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ မရႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပေပးသည္။

ခ။ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္

 ဤအပိငု္းသည ္လုိကန္ာက်င္သ့ံုးႏိငု္ေသာ ႏိငုင္တံကာ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ သေဘာတညူခီ်ကမ္်ား၊ အမ်ိဳးသား 
ဥပေဒမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို ႔၏ 
ၿပီးျပည့္စံုမႈကုိ ဆန္းစစ္သည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပင္ဆင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
အေရးပါလႊမ္းမိုးထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထုိမွ်မက 
ဤအပိုင္းသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
လိအုပမ္ည္ ့ေခ်းငွားသ/ူ၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲ၏ူ အဖြဲ႔အစည္းဆိငုရ္ာ စြမ္းေဆာငရ္ညက္ိ ုဆန္းစစၿ္ပီး  စြမ္းေဆာငရ္ညဆ္ိငုရ္ာ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။

ဂ။ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ပံ့ပိုးေပးရမည့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သဘာဝ     
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ဃ။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္  စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္

 ဤအပိုင္းသည္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ၎အစီအစဥ္မွာ 
(၁) စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္း (၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္(ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၏ ပူးတြဲအပုိင္းကုိ ၾကည့္) ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဤအပိုင္းသည္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သီးျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း (သို႕) 
အမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ျခင္း စသည္။

င။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း ေပးသည့္စနစ္

 ဤအပုိင္းသည္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္ခံ ရပ္ရြာ 
လထူုႏငွ္ ့အဓပိၸါယရ္ွိေသာ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေစရန ္အေျခခမံူေဘာငတ္စခ္ ုတည္ေထာင္ေပးသည။္ သတင္း အခ်က ္
အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ၎အေျခခံ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ စီမံကိန္းခြမဲ်ား၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္သတင္းကုိ မည္သုိ႔ျပင္ဆင္သင့္သည္ကုိပါ ေဆြးေႏြးေပးသည္။ ထုိမွ်မက မေက်နပ္မႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အစီအမံမ်ား ေဆြးေႏြးေပးသည္။



102

စ။ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ဤအပိုင္းသည္ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီမံကိန္းခဲြမ်ား ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
တငသ္ြင္းျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ ရငွ္းလင္းျခင္းမ်ားႏငွ္ ့ဆက္ႏြယ္ေသာ တာဝနဝ္တရၱားမ်ား၊ အခြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ုသတမ္တွ္ေပး 
သည။္ ဤအပိငု္းသည ္ဝနထ္မ္းလိအုပခ္်ကက္ိ ုခန္႔မနွ္းေပးၿပီး စြမ္းေဆာငရ္ည ္တိုးတက္ေရး ပ႐ိဂုရမမ္်ားကုိ ေထာက္ခံေပး 
သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးမူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေထာက္ပံ့သည္။

ဆ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

 ဤအပိငု္းသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ို႔ တငသ္ြင္းရမည္ ့စမီကံနိ္းႏငွ္ ့သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာငမ္ႈ စနစမ္်ားႏငွ္ ့
အစီရင္ခံစာအပါအဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

က။ မိတ္ဆက္

 ဤအပိုင္းသည္ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းလက္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံေပးရမည့္ 
စီမံကိန္းခဲြမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ 
ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း စီမံကိန္း၊ ၎၏ စီမံကိန္းခဲြမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား စသည္တုိ႔အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ံဳး 
ေဖာ္ျပသည္။ ထုိျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာစီမံကိန္းခဲြမ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္း အကဲျဖတ္ခ်က္ 
မျပဳလုပ္မီ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ရွင္းျပထားသည္။

ခ။ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒ မူေဘာင္ ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ဤအပိုင္းသည္

(၁) ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥ ္အေကာငထ္ည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပငဆ္င္ျခင္းကိ ုစမီထံနိ္းခ်ဳပ ္ထား ေသာ 
မဝူါဒမ်ားႏငွ္ ့ဦးတညခ္်ကမ္်ားကိ ုတင္ျပျခင္း၊ ထိအုစအီစဥသ္ည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ မဝူါဒလုိအပခ္်က ္
မ်ားႏငွ္ ့ကုိကည္မီႈရွိျခင္း၊ သက္ဆိငုသ္ည္ ့အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ 
မူဝါဒ ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း၊ အကယ္၍ ျခားနားခ်က္မ်ားရွိပါက ၎ျခားနားခ်က္ 
မ်ားကို ျဖည့္ရန္ အစီအမံမ်ားကို အေသးစိတ္ခ်ျပျခင္း။

(၂) စီမံကိန္းခြဲမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္၊ နည္းပါးေစရန္ အစီအမံ 
မ်ား ပါဝင္ျခင္း။

(၃) ထိခိုက္ခံၾကရသည့္  လူဦးေရအေရအတြက္ႏွင့္ လူကုိယ္တိုင္ (သို႔) စီးပြားေရးအရေရႊ႕ေျပာင္းေနရာ 
ခ်ျခင္းခံသူမ်ား၏ လူတန္းစားအလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္တို႔ကို ခန္႔မွန္းျခင္း

(၄) ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္းခံရသူမ်ားအား လူတန္းစားသံုးမ်ိဳးသတ္မွတ္ျပဌာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ 
မႈရွိသည့္ စံႏႈန္းကို ေဖာ္ျပျခင္း

 စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ဂ။ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဤအပိုင္းသည္

(၁) လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား၊ ဆံုးရႈံးမႈစာရင္းမ်ား၊ ေျမယာဆုံးရႈံးမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း

(၂) ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းျပေပးျခင္း

(၃) ရယူခံရသည့္ပစၥည္းမ်ား၏ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္း

 စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
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ဃ။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဤအပိုင္းသည္

(၁) ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ က်င့္သံုးရသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိျပင္ဆင္၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ 
၎တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ေစသည့္ စနစ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပျခင္း။

(၂) အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပျခင္း။

(၃) ျဖန္႔ေဝရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမည့္နည္းလမ္းမ်ားကဲ့သို ႔ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို  ေဖာ္ျပျခင္း။

 စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

င။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ မူလဝင္ေငြအတိုင္း ႐ွိေနေစရန္ စီမံေပးျခင္း ႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္

(၁) မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာအစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ 
ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၎တို႔၏ လူေနမႈအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အထူး အစီအမံမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း။

(၂) စီစဥ္ထားသကဲ့သို႔ အစားထိုးေျမယာ ေပးအပ္ရန္ အစီအမံမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း။

(၃) လက္ခံလူထုအတြက္ ေပးအပ္မည့္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း။ စသည္တုိ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္သည္။

စ။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္မ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ 
အစအီမမံ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က္၍ ေဆြးေႏြးထားသည။္ ထို႔ျပင ္စရီငပ္ိငုခ္ြင္န့ယ္ေျမမ်ား၊ ေပါင္းစပဖ္ြ႕ဲစည္းပံ၊ု တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝနည္းစနစ္ စသည္တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္း 
ေဖာ္ျပေပး သည္။

ဆ။ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္  

(၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္၊အေကာင္ထည္ေဖာ္၊အကဲျဖတ္ေရးအတြက္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္၊ အရင္းျမစ္စြမ္းအားတုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေပးသည့္ ျပည့္စုံ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ အဖြဲ ႔အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တုိးတက္ လာေစရန္ လုိအပ္သည့္ 
ထပ္ေဆာင္းအစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း။

(၂) ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးေဝရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။

(၃) အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း(ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးသည္ စီမံကိန္းစတင္ လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ 
ကန္ထ႐ုိက္္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္းမ်ား အပါအဝင္) စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ 
သည္။
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ဇ။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး

 ဤအပိုင္းသည္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ဘက္ဂ်က္ (ရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈ အပါအဝင္) ကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ ထို႔ျပင္ 
ရနပ္ံုေငြအရင္းအျမစမ္်ားႏငွ္ ့ရနပ္ံုေငြခြဲေဝေပးေရး၊ အတည္ျပဳေရးႏငွ္ ့ျဖန္႔ေဝေပးေရး တာဝနမ္်ား၊ အေရးေပၚသံုးစြဲႏိငု္ေစေရး 
အစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။

ဈ။ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

 ဤအပိုင္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို အတြင္းအျပင္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ေရး အညႊန္းကိန္းမ်ား 
ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသည္။



106

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမူေဘာင္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္

က။ မိတ္ဆက္

 ဤအပိုင္းသည္  ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္း၊ ၎၏ စီမံကိန္းခဲြမ်ား၊ အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ား စသည္တို႔အေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပသည္။ ထိုျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းခဲြမ်ား၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာအစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ခ်က္မျပဳလုပ္မီ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို 
ရွင္းျပထားသည္။

ခ။ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒ မူေဘာင္

ဤအပိုင္းသည္

(၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းကို စီမံ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔မည္ပံု ကိုက္ညီမႈရွိသည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း။ 

(၂) သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေဖာ္ျပခ်က္ 
စသညတုိ္႔ႏငွ္ ့ႏႈငိ္းယဥွၾ္ကည့္ျခင္း၊ အကယ္၍ ျခားနားခ်ကမ္်ားရွပိါက ၎ျခားနားခ်ကမ္်ားကုိ ျဖည္စ့ြကရ္န ္
အစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။

(၃) စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၊ ၎တို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပေပးျခင္း။ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ဂ။ ထိခိုက္ခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္

(၁) စီမံကိန္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေၾကညာ ခ်က္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို မည္သို႔ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရမည္ကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း။

(၂) စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရႏိုင္ေခ်အရွိဆုံး ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း။

(၃) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားအေပၚတြင္ စီမံကိန္း၊ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ် 
အလားလာရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳး/ဆုိးက်ိဳး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း။စသည္
တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ဃ။ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္  စီမံကိန္းခြဲမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္

 ဤအပိုင္းသည္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၊ ၎တို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္အ
ကဲျဖတ္ ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အစီအစဥ္ကုိ စီစဥ္တင္ျပေပးသည္။ ၎အျပင္ (၁) စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးစားသတ္မွတ္ျခင္း 
(၂) ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီစဥ္ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။
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င။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ဤအပုိင္းသည္ စီမံကိန္းခြဲ ျပင္ဆင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ၌ ထိခုိက္ခံရေသာ 
ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ က်င့္သံုးရေသာ 
စနစ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ စသည္တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပသည္။ လူထု၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္သည့္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဤအပိုင္းသည္ ထိခိုက္ခံရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုုလူထုမ်ားထံမွ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ ေထာက္ခံမႈရရွိထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ 
နည္းစနစ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပေပးသည္။

စ။ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

 ဤအပိုင္းသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားႏွင့္ လူထုဆီသို႔  ျဖန္႔ေဝေပးရမည့္ 
သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားႏငွ္ ့ျဖန္႔ေဝမည္ ့နည္းလမ္းမ်ား ကဲသ့ို႔ေသာ ထတု္ျပနခ္်က ္အစအီစဥမ္်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည။္

ဆ။ အဆင္မေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္္

 ဤအပိုင္းသည္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး 
က်ားမေရးရာ ထခိိကုမ္ႈမရွိႏိငု္ေသာ အဆငမ္ေျပမႈမ်ားညွိႏိႈင္းေျဖရငွ္းေရးစနစ္ ္တည္ေထာငရ္န ္အစအီမမံ်ားကိ ုေဆြးေႏြး 
ေဖာ္ျပေပးသည္။ 

ဇ။ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ ႀကိဳတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးစားခြဲျခင္းလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ၊လူမႈ 
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္
အကဲျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။

ဈ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ႏႈိင္းယွဥ္စရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စနစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဆင့္မ်ားကို ျပဌာန္း 
သတ္မွတ္ေပးသည္။

ည။ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး

 ဤအပိုင္းသည္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ဘက္ဂ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးသည္။  ထို႔ျပင္ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ 
ခြဲေဝေပးေရး၊ အတည္ျပဳေရး ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးေရး တာဝန္မ်ား၊ အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ- ၅။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တားျမစ္ထားသည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ အရည္ခ်င္းမမွီေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ

(၁) အႏရၱာယရ္ွသိည္ ့(သို႔) ေခါင္းပံုျဖတန္ည္းလမ္းျဖင္ ့အဓမၼခိငု္းေစမႈမ်ား1 (သုိ႔) ကေလးလုပ္သား2  ပါဝင္သည့္ 
ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား

(၂) ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အရ (သုိ႔) အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ တရားမဝင္ဟု ယူဆထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား/ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း (သို႔) 
ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ (သုိ႔) တားျမစ္ထားသည့္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား/ 
ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း (သို ႔) ကုန္သြယ္ျခင္း။ (က) တားျမစ္ထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ား3 ၊ 
ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ၊ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား4 (ခ) အိုဇုန္းလႊာ ပါးလႊာေစသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား5 (ဂ) 
ေပၚလီကလုိရင္နိတ္တက္ ဘုိင္ဖီနယ္6 ႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား7 (ဃ)  
ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူခ်က္အရ မ်ိဳးသုန္းအႏၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (ေဒသရင္း 
တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ေဒသရင္း အပင္မ်ား8) ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈ (င) စြန္႔ပစ္ (သို႔) စြန္႔ပစ္ထုတ္ကုန္မ်ား9 ကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ကုန္သြယ္မႈ။

(၃) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား ကုန္သြယ္ျခင္း (သို႔) ထုတ္လုပ္ 
ျခင္း

(၄) အရက္ပါဝင္သည့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ား ကုန္သြယ္ျခင္း (သုိ႔) ထုတ္လုပ္ျခင္း (ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္  မွအပ)

1 အတင္းအက်ပ္ေစခိငု္းသည္ ့လုပအ္ားဆိသုညမ္ွာ အလပုမ္်ားကိ ုဆႏၵအေလွ်ာက ္လပုက္ိငု္ျခင္းမဟုတဘ္ဲေသာလ္ည္းေကာင္း ၊ျခမိ္းေျခာက ္ခိငု္းေစျခင္း (သုိ႕) ျပစဒ္ဏ္ေပး 
ခိုင္းေစျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

2 ကေလးလုပ္သားဆိုသည္မွာ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံ္၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆံုး အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေအာက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို အလုပ္လုပ္ေစျခင္း 
(သုိ႕) အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာ အလပု္သမားအဖြဲ႕ကြန္ဗန္ရငွ္း နံပတ္ ၁၃၈ “ အငယဆ္ံုး အသကအ္ရြယ ္သေဘာတညူခီ်က”္ကိ ုဆန႕္က်င္ေသာ ကေလးလပုသ္ား အသံုးျပဳမႈကုိ 
ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
3 တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ ပစၥည္း စာရင္းကို HTTP://WWW.WHO.INT တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
4 တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို HTTP://WWW.PIC.INT တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
5 အိုဇုန္းလႊာ အက်ယ္တျပန္႔ ေပါက္ျပဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အိုဇုန္းလႊာႏွင့္ ဓာတ္ေပါင္းမႈျပဳၾကသည့္  ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ား စာရင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ သတ္မွတ္ 
ရက္စြဲမ်ားႏွင့္အတူ မြန္ထရီရယ္သေဘာတူညီခ်က္္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
HTTP://WWW.UNEP.ORG/OZONE/MONTREAL.SHTML
6 အဆိပ္သင့္မႈ ျမင့္မားသည့္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္း အုပ္စု၊ ေပၚလီကလုိရီနိတ္တက္ ဘီနယ္လ။ဲ ၎တုိ႔ကုိ ၁၉၅ဝမွ ၁၉၈၅ အတြင္း ဆီျဖည့္ သုံးရေသာ လွ်ပ္စစ္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၊ 
အင္ဂ်င္စက္မ်ား၊ ဂီယာအံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။
7 ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စာရင္းကို HTTP://WWW.PIC.INT တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
8 ၎စာရင္းကို  HTTP://WWW.CITES.ORG တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
9 ေဘဇယ္ကြန္ဗန္ရွင္းမွ သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္းျဖစ္သည္။  HTTP://WWW.BASEL.INT တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
10 ၎သည္ ဤကဲ့သို႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရရွည္ မပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း ပံပိုးသူမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ မ်ားမ်ားစားစား မပါဝင္ဆိုသည္မွာလည္း စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ရံုေလာက္သာ ကူညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
11 ၎သည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သတၱဳၾကြမႈ နည္းပါးၿပီး လုံေလာက္စြာ အကာအကြယ္ရွိသည္ဟု စဥ္းစားထားေသာ ေဆးဝါး အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အရည္အေသြး 
ထိန္းခ်ဳပ္ ကိရိယာမ်ားကို ဝယ္ယူမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။
12 ၎သည္ေက်ာက္ဂြမ္းပါဝင္မႈ ၂ဝရာႏႈန္းထက္ နည္းေသာ ေက်ာက္ဂြမ္းပါ ဘိလပ္ေျမျပားမ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။
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(၅) ေဆးရြက္ၾကီး10 ကုန္သြယ္ျခင္း (သို႔) ထုတ္လုပ္ျခင္း

(၆) ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား၊ ကာစီႏိုေလာင္းကစား႐ံုမ်ားႏွင့္ အျခားအလားတူ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား10

(၇) ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအပါအဝင္ ေရဒီယို 
သတၱိၾကြ ပစၥည္းမ်ား11  ကုန္သြယ္ျခင္း (သို႔) ထုတ္လုပ္ျခင္း

(၈) ေက်ာက္ဂြမ္းမွ်င္မ်ား12  အကန္႔သတ္မရွိ အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ကုန္သြယ္ျခင္း (သို႔) ထုတ္လုပ္ျခင္း

(၉) စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သို႔) သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူျခင္း (သက္ႏု  
အပူပိုင္း စိုစြတ္သစ္ေတာမ်ား (သို႔) သက္ရင့္သစ္ေတာမ်ားတြင္သံုးရန္အတြက္)

(၁ဝ) အဏၰဝါႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ငါးဖမ္းသည့္ အေလ့က်င့္မ်ား (အႀကီးစား ကမ္းလြန္ က်ားပိုက္ကြန္ျဖင့္ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ စကာစိပ္ ပိုက္ကြန္ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္း) သည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ ကာကြယ္ေပးထားေသာ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား အမ်ားအျပားကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး အဏၰဝါ ဇီဝမ်ိဳးစံုမိ်ဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ၎တို ႔ေနထိုင္ 
က်က္စားရာ ေဒသမ်ားကိုပါ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးေစျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 

ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း

က။ မိတ္ဆက္

၁။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ လူမႈ 
ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ 
ေစရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒသည္ အဓိကက်သည္။ ဘဏ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ 
ႏ္ိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ 
မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိေပးရန္ စီမံေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အစ႐ွိသျဖင့္ ရွိၾကသည္ကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အသိမွတ္ျပဳ 
ေလးစားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးေစျခင္း၊ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေျခရာ 
ခံျခင္း ၊ စမီကိံန္းစပြနဆ္ာမ်ား၊ အလပုအ္မႈေဆာင ္ကိယ္ုစားလယ္ွအဖြဲ႔မ်ား ႏငွ္ ့အျခား ပတသ္ကဆ္က္ႏြယ္သ ူအားလံုးသည ္
အဆိုပါ မူဝါဒမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အဆိုပါ 
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ အလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၏ ဆက္လက္တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ 
လိမ့္မည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အသိမွတ္ျပဳ ယံုၾကည္ပါသည္။

ခ။ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္း ႏွင့္ သေဘာတရား

၂။ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ဆိုသည္မွာ 
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ တရားဥပေဒေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ဆုိလိုၿပီး ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ေဒသ 
အလိုက္၊က႑အလိုက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒ  
မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး1 
1 ဤ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
စနစ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မ်ားစြာ ကိုက္ညီသည္။
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မူဝါဒနယ္ေျမမ်ား ပါဝင္သည္။

၃။ သေဘာတရား။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်ငစ္မီ်ားမ ွလပု္ေဆာငထ္ားသည္ ့လပုင္န္း 
ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးမဝူါဒမ်ား၏ ထိေရာကမ္ႈသည ္ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး မဝူါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏငွ္ ့လိအုပခ္်က ္မ်ား 
အတိုင္းအတာေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီတည္ေနသည္။ ၎မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ 
ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အေျခတည္သည္။ အကယ္၍ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစသည့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကူညီေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္လွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့့ံမ်ား၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။ 

၄။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံအမ်ားအျပားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္၊ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား စသည္တို႔ 
ႏငွ္ ့ပတသ္ကၿ္ပီး အမ်ိဳးသားမဝူါဒသစမ္်ား၊ ဥပေဒသစမ္်ား၊ လပုထ္ံုးလုပန္ည္းသစမ္်ား တိုးျမႇင္၍့ ခယံကူ်င္သ့ံုးခဲၾ့ကသည။္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ား၌ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာငမ္်ားႏငွ္ ့လုပထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေကာင္းစြာထပ္တူက် တူညီႏိုင္ပါ 
သည။္သုိ႔ရာတြင ္အျခားေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ား၌ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာငမ္်ားႏငွ္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စြမ္းေဆာငရ္ည ္
သည္ အားနည္းလ်က္ပင္ရွိေနေသးသျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ား၊ စြမ္းရည္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစျခင္းႏငွ္ ့အသံုးခ်ျခင္းတို႔အတြက ္ဖြ႕ံၿဖိဳးဆ ဲအဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ားႏငွ္ ့မတိဖ္ကအ္ဖြဲ႔ ထူေထာင္ျခင္းသည ္၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားကို တိုးတက္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ 
သင့္ေတာ္သည့္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္အခါတြင္ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား
သံုးျခင္းက ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား 
ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစပါသည္။

၅။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒသံုးခအုား အထူးအကဲျဖတ္ေလလ့ာမႈမ်ားကိ ုလပုင္န္း 
မ်ား သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎ဌာနမွ ေထာက္ျပခဲ့သည္မွာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
လက္ရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ "ပံုစံ 
တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အကုန္လံုးႏွင့္ အံဝင္ေသာ ခ်ည္းကပ္မႈပံုစံ"ကို က်င့္သံုးထားသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိ္င္ငံမ်ားၾကား 
ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ုခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ အဆိပုါဌာနမွ အၾကံျပဳထား သည္မွာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ည္းကပ္မႈကို ဖြံၿဖိဳးေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
ႏုိင္ငံအလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအေပၚ အားထားယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

၆။ ကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ အလိုက္ရွိေနေသာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား2 အသံုးျပဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံအလုိက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ည္းကပ္မႈပံုစံႏွင့္ နည္းစနစ္ ဖြံၿဖိဳးမႈသည္ ၎၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ရန္ 

2 ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံ ၁၄ႏုိင္ငံ၌ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ အလုိက္ရိွေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အခု ၂ဝတြင္ ၂ႏွစ္ စမ္းသပ္ ပရုိဂရမ္ 
စတင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၎အစီအစဥ္ကုိ သုံးႏွစ္တုိးျမႇင့္ကာ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆တြင္ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT 
BANK သည္ ၎၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ မူဝါဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎မူဝါဒသည္ တိုင္ျပည္တြင္းရွိ စနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရာတြင္ 
အသံုးဝင္ခဲ့သည္။
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လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုးတက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းအထေျမာက္ 
မႈႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား လုိက္နာျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ ကုန္က်ေသာစရိတ္(Transaction cost)ကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ 
သည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္ေခ်းငွားသမူ်ား/၀န္ေဆာငမ္ႈသံုးစြသဲမူ်ားသည ္စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္တစထ္ပတ္ည္းက်ေန 
ေသာ(ထပ္ေနေသာ) လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၇။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အကဲျဖတ္အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ အလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
စနစမ္်ား အသုံးျပဳျခင္း။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္စမီကံနိ္းလုပ္ေဆာငစ္ဥတ္ြင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ား၏ ဥပေဒ ေရးရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တင္းက်ပ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ- သာမန္စီမံကိန္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္သံုးသပ္ရာတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္သည္ ဖြံ႕
ၿဖိဳးဆအဲဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္င္မံ်ားႏငွ္ ့ဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ လိအုပခ္်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ကိ ုေဖာ ္ထတု္ႏိငု္ရ္န ္
ကနဦး ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမႈေရးရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား 
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး စြမ္းရည္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးသည္။ 
ေခ်းေငြ ပဋိညာဥ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲကာ ရည္မွန္းထားသည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း အစီအမံမ်ားကုိ တိုးတက္ေစသည္။ 
သို႔ရာတြင ္အဆိပုါ ဆန္းစစအ္ကဲျဖတမ္ႈမ်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့စမီကံနိ္းအဆင္မ့်ားအတြက ္ကန္႔သတမ္ႈမ်ားရွတိတၿ္ပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စနစ္တက်၊တင္းက်ပ္သည့္ အကဲျဖတ္စိစစ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ကင္းမဲ့ေနသည္။

၈။ ၎ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းသည္ စီမံကိန္းအဆင့္၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အတြက္ 
အသံုးဝင္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္ 
ညီညြတ္မႈကုိ အေလးမေပးဘဲ အလြတ္သေဘာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏ္ိုင္ငံမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈေရးရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကုိ တုိး၍ တိုး၍ တည္ 
ေထာင္ေနၾကသည။္ ၎ဖြၿံဖိဳးတုိးတကမ္ႈမ်ားကိ ုတနု္႔ျပနရ္န္ႏငွ္ ့ပိမုိခုိငုမ္ာအားေကာင္းေစရန ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ ္သည ္
စည္းစနစ္က်န၍ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို ႔မွသာ 
သကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလိကု႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားကိ ုခိငုမ္ာအားေကာင္းေစျခင္းႏငွ္ ့ပိ၍ု နည္းစနစ ္က်က် 
အသံုးခ်ျခင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ည္းကပ္မႈပံုစံကို ခံယူက်င့္သံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ 
႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းအား အလံုးစံု 
ျခံဳငံုမိေစႏိုင္သည့္ ခ်ည္းကပ္နည္းလမ္း

၉။ ေခ်းငွားသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံ 
မ်ား ၏ သကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားကိ ုခိငုမ္ာအားေကာင္းေစျခင္းႏငွ္ ့ထထိ ိေရာက ္
ေရာက္ က်င့္သုံးမႈကို အေထာက္အကူေပးရန္ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကတိျပဳပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးရာ၌ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မထိခိုက္ေစ 
ရန္အတြက္ ေသခ်ာမႈရိွဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ စီမံကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ေခ်းငွားသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံအလိုက္ 
သီးျခားစနစ္မ်ားကို သံုးစြဲရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ အဆိုပါ  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ က႑အလုိက္၊ ေအဂ်င္စီအလုိက္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ထားၿပီး အကယ္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ေခ်းငွားသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ားကို 
သံုးစြဲရန္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ (၁) သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားသည္ 
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အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း (၂) ေခ်းငွားသူတြင္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား၊ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒ 
မ်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားကိ ုအေကာငထ္ည္ေဖာရ္နအ္တြက္ လကခ္ံႏိငု္ေလာက္ေသာ စြမ္းရည္ႏငွ္ ့ကတကိဝတ္ျပဳမႈရွိျခင္း 
စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၁ဝ။ တူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာရွိျခင္း။   တူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာ 
ရွိျခင္း သည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကုိ သုံးစြဲရန္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မရွိမျဖစ္ 
ထား႐ွိရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေခ်းငွားသူ၏ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ မဝူါဒေၾကညာခ်ကတ္ြင ္စစီဥတ္င္ျပထားသည္အ့တိငု္း တညူီေသာ ဦးတညခ္်က ္မ်ား 
ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒနယ္ပယ္၊ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရန္ 
ပံုစံထုတ္လုပ္ေဆာင္ထားလွ်င္ ေခ်းငွားသူ၏ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ 
ကိကုည္သီညဟ္ ုစဥ္းစားႏိငုလ္မိ္မ့ည။္ ေခ်းငွားသ၏ူ သကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလိကု႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးစနစမ္်ားကိ ု
အသုံးျပဳရန္  မဆုံးျဖတ္မီတြင္  အာရွဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေခ်းငွားသူ၏ အေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈပံုစံမ်ား ၊ 
အတိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊  ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္  ကဲ့သို ႕ေသာ အခ်က္မ်ားကို  
လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာရွိမရွိ ဆန္းစစ္မည္။ ေအာက္ပါ ဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ခံယူက်င့္သံုးမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ က႑အလိုက္၊ ေအဂ်င္စီအလုိက္ အဆင့္ဆင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္။ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္သကဆုိ္ငရ္ာ ႏိငုင္အံလိကု႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ား၏ တညူမီႈ၊ 
ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ က႑အလုိက္၊ ေအဂ်င္စီအလုိက္ အဆင့္မ်ား၌ ေခ်းငွားသူ၏ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ စြမ္းရည္ စသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ အကယ္၍ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကြာဟခ်က္ မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္းက်စြာ ထုတ္ေဖာ္ေပးပါက 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္ ့ေခ်းငွားသသူည ္ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖည္ဆ့ည္း ေပးမည္ ့တကိ်ေသာ အစအီမမံ်ားကိ ု
လပု္ေဆာငခ္်က္အစအီစဥတ္ြင ္ထည္သ့ြင္းရန ္သေဘာတူေပမည။္ အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမတိဖ္ကမ္်ားမ ွ
မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး အလုပ္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား (လိုအပ္လွ်င္ 
ျပနလ္ညမ္ြမ္းမံေဆာငရ္ြကထ္ားသည္)့ကိ ုသကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလိက္ု႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစ ္
မ်ား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အျခားေသာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္  
ပူးေပါင္းဆန္းစစ္ျခင္းကုိ အားေပး တိုက္တြန္းသည္။ ဤအဆင့္တြင္ (ဆန္းစစ္ေနစဥ္အတြင္း) 
ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား က်င့္သံုး ျခင္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေထာက္ပ့့ံထားသည့္ မည္သည့္ 
စမီကိံန္းတြငမ္ွ် အသံုးျပဳရန ္စဥ္းစား မည ္မဟတ္ုေပ။ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ 
မဝူါဒေၾကညာခ်ကတ္ြင ္သတမ္တွ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဘးကင္း လံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ လိအုပခ္်ကမ္်ားကိသုာ 
အသံုးခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၂) စီမံကိန္းအဆင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ 
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ စနစမ္်ားႏွင္ ့ကိကုည္သီညဟု္ ဆံုးျဖတၿ္ပီးလွ်င၊္ 
ႏုိင္ငံအ လုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ က႑အလုိက္၊ ေအဂ်င္စီအလုိက္ အဆင့္မ်ား၌ ေခ်းငွားသူ၏ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အေလ့အက်င့္၊ စြမ္းရည္သည္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ ရွိသည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိ ေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေထာက္ပ့့ံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ၎ကို 
သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၊ေဒသ၊ က႑ (သုိ႔) ေအဂ်င္စီမွ ေငြေၾကးပ့့ံပိုးမႈေပးထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
သံုးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ားကုိ စတင္မိတ္ဆက္ က်င့္သံုးျခင္း 
မျပဳေသးမီ စီမံကိန္း တစ္ခုစီအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာရွိမရွိ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ (စြမ္းရည္၊ အတိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈ မွတ္တမ္း၊ လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး 
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ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ စသည္တို႔အပါအဝင္) ကို လုပ္ေဆာင္မည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို စီမံကိန္း 
ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကာလ၌  စီမံကိန္းဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္သည္ ေခ်းငွားသူ၏ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ 
ဖြံၿဖိဳးေစေရးအတြက္လည္း ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎အစီအစဥ္ကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း သြားမည္။ 
လက္ခံႏိငုသ္ည္အ့တိငု္းအတာရွမိရွ ိဆန္းစစခ္်က ္ရလဒမ္်ားကိ ုမတွတ္မ္းတငထ္ားၿပီး အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ ္
၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပမည့္ အျပင္ သမၼတ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

၁၁။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္ 
ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။ ေခ်းငွားသူသည္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ၎၏ ႏုိင္ငံအလိုက္ 
သီးျခားစနစ္ မ်ားကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လပု္ေဆာင္ရသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး ဆိငု္ရာ 
မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္တြင္ စီစဥ္တင္ျပထားသည့္အတိုင္း မူဝါဒနယ္ပယ္၊ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား 
အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည့္အျပင္ ထိုသို႔ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း ကတိျပဳ ရသည္။ စနစ္မ်ား 
တူညီမႈရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေန ေသာ ေဘးကင္း 
လံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားကိ ုခိငုမ္ာအားေကာင္းေစေရး အစအီမကံိ ုထည္သ့ြင္းတြကခ္်က္ႏိငုသ္ည။္ အလားတစူြာ ေခ်းငွားသသူည ္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ေဝေရးအတြက္ ၎၏ အေကာင္ ထည္ေဖာ္မႈ အေလ့အက်င့္၊ 
စြမ္းရည္ တို ႔ကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစဖို ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ 
ထုိသုိ႔ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း ကတိျပဳရသည္။ လက္ခံႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာရိွ ၊မရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေခ်းငွားသူ၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ စြမ္းရည္၊ အေလ့အက်င့္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
အစီအမံကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အစီအမံမ်ားကို ေခ်းငွားသူမွ သက္ဆိုင္ ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား 
မလုပ္ေဆာင္မီ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစီအမံမ်ားကုိ သေဘာတူ လက္ခံထားသည့္ 
အခ်နိက္န္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ႏငွ္အ့တ ူအျခားမတိဖ္ကမ္်ားႏငွ္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ အေထာက္ အပ့့ံျဖင္ ့ေခ်းငွားသသူည ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ကုိ ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။ စနစ္မ်ား တူညီမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ဆုိသည္မွာ 
သက္ဆုိငရ္ာ ႏိငုင္အံလိကု႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားႏငွ္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ 
မဝူါဒဦးတညခ္်က္မ်ား၊ နယ္ပယ၊္ အစပ်ိဳးေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား စသညတုိ္႔ႏငွ္ ့ကိကုည္မီႈတိုးတက္ေစရန ္မညသုိ္႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆုိသည့္အေပၚ၌ အေလးေပး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒေရးရာ၊ 
စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တိုးတက္မႈမ်ားမွ  တဆင့္  ေဆာင္ရြက္ရသည္။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ 
လပု္ေဆာငခ္်ကအ္စအီစဥသ္ည ္သကဆ္ိငုရ္ာ စြမ္းရည ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရး ကစိၥရပမ္်ား (ေခ်းငွားသူႏငွ္ ့အဓကိ်ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးၾကား၌ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား) ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည္။ 

၁၂။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၏ အဆင့္မ်ား။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ 
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား က်င့္သံုးမႈကို စဥ္းစားႏိုင္သည္။ 
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသ၊ က႑ (သို႔) ေအဂ်င္စီ စသည္ျဖင့္ ရွိၿပီးေအာက္ပါတို႔ကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္သည္။ 
(၁) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္႐ိွေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသ၊ က႑ (သုိ႔) 
ေအဂ်င္စီ အေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ သိျမင္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခ်းငွားသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (၂) 
တညူမီႈရွိျခင္းႏငွ္ ့လက္ခံႏိငုသ္ည္အ့တိငု္းအတာရွိျခင္းဆိငုရ္ာ ဆန္းစစခ္်က ္ရလဒ ္(၃) ကြာဟခ်ကကုိ္ ျဖည္ဆ့ည္း ေပးမည္ ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေခ်းငွားသူ၏ ကတိကဝတ္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၃။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား က်င့္သံုးမႈ နယ္ပယ္။ စနစ္မ်ား တူညီမႈ 
ရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္စြမ္းအတိုင္းအတာသည္ တိက်သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ကုိ အေျခခံသည္။ ထို႔အတူ ႏုိင္ငံ 
3 ဥပမာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအလုိက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္လည္ 
သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား
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အလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား၏ ဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားေပၚ အေျခတည္၍ ႏိုင္ငံ၊ က႑ (သို႔) ေအဂ်င္စီသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ႏိငုင္အံလိကု႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစဆုိ္ငရ္ာ ခ်ဥ္းကပန္ည္းကုိ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး ဧရယိာတစခ္၊ု ႏစွခ္ ု(သို႔) 
သုံးခုလုံး (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္း 
သားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား) အတြက္ အဆင့္မီေစသည္။

၁၄။ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း။ ႏိုင္ငံအလုိက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ 
(သို႔) ႏိုင္ငံအလိုက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ3တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ 
အလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ကို 
၎၏ ေၾကာင္းက်ိဳးျပခ်က္ႏွင့္အတူ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အတုိင္းအတာအထိ တင္ျပေပးရသည္။ ႏုိင္ငံအလုိက္ မိတ္ဖက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရာတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီစြာ ထုတ္ျပန္ရသည္။ တူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ 
သည့္အတုိင္းအတာရိွျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မူၾကမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသ၊ က႑ (သုိ႔) ေအဂ်င္စီ အဆင့္အလုိက္ 
မတ္ွတမ္းတငၿ္ပီး ဘဏဝ္ကဘ္ဆုိ္ကတ္ြင ္အမ်ားျပညသ္ ူမတွခ္်က္ျပဳႏိငုရ္န ္ထတု္ျပန္ေပးရမည။္ အစိုးရႏငွ္ ့အနင္ဂ္်အီိမု်ား 
အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ၊ တုန္ ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္ႏိငုင္တံြင္း အလပု႐္ံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ သက္ဆုိငရ္ာ ႏိငုင္အံလုိက ္ဦးေဆာငက္်င္းပေပး သည။္ 
တူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္  လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာရွိျခင္း ဆုိင္ရာ အၿပီးသတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို  
ဘဏ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အျပည့္အစံု ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ားတြင္ 
ထင္ဟပ္မိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္အသစ္မ်ား ရိွပါက ဘဏ္ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အျပည့္အစုံ 
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ စီမံကိန္းအဆင့္၌ လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာရွိမရွိ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ျပႆနာမ်ားသည္ ပံုမွန္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္ အခရာက်သည့္အျပင္ စီမံကိန္း 
ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းအတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္ေပမည္။ 

၁၅။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္း။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ 
အလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး ထိခိုက္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
က်င့္သံုးမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔ေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ပံုမွန္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။

၁၆။ အဆင့္လိုက္ ခ်ည္းကပ္မႈ။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို 
မူဝါဒမ်ား ထိေရာက္မႈရိွလာၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္မွ်သာ ေဒသ၊ က႑ (သုိ႔) ေအဂ်င္စီ 
အဆင္အ့လိကု ္အေလးေပးလပု္ေဆာင္ႏိငုၾ္ကသည။္ သကဆုိ္ငရ္ာ ႏိငုင္အံလုိက႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ ္မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း၏ ထိေရာကအ္သံုးဝငမ္ႈဆိငုရ္ာ ၾကားကာလျပနလ္ညသ္ံုးသပခ္်ကအ္ား မဝူါဒမ်ား ထိေရာကလ္ာ ၿပီးေနာက ္
သံုးႏွစ္အတြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၇။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား႐ွိ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ 
အလိုက႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ား အသံုးျပဳေနစဥအ္တြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွလိာပါက (ႏိငုင္ံ၊ ေဒသ၊ က႑ 
(သို႔) ေအဂ်ငစ္ ီအဆင္အ့လိက္ု လကခ္ကံ်င္သ့ံုးေနေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား (သို႔) လုပထ္ံုး လပုန္ည္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားရွိျခင္း) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ၎ေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာသည့္အျပင္ 
၎ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေခ်းငွားသူႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးရသည။္ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ အကဲျဖတသ္ံုးသပခ္်ကတ္ြင ္
ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ား၏ ေရွ႕ဆက္တိုးတက္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္သျဖင့္ 
ေခ်းငွားသူေတာင္းဆိုေသာ ေအာက္ပါအခ်ကမ္်ားကိ ုလပု္ေဆာငရ္န ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္ ွသေဘာတူလကခ္ံႏိငုပ္ါသည။္ 
(၁) အဆုိပါ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ဥပေဒ ေရးရာ သေဘာတူညီမႈကုိ 
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သံုးသပ္စိစစ္ရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဥပဒေရးရာ သေဘာတူညီမႈကို ျပင္ဆင္ရန္ (၂) တူညီမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္အ
တိုင္းအတာရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အသစ္မြမ္းမံ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ 
သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ မည္သည့္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားကိုမဆို အကဲျဖတ္ရန္၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရေရးအတြက္ 
တင္ျပရန္ (ပံုမွန္အေနျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ကန္႔ကြက္မႈလုပ္ေလ့မရွိ) စသည္တုိ႔ကုိ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ 
ႏိငုင္အံလုိက႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားသည ္အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ ္ႏငွ္ ့ေခ်းငွားသအူၾကား လကခ္ထံားသည္ ့
ဥပေဒေရးရာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီစြာ ေျပာင္းလဲေနပါက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စာခ်ဳပ္၌ပါေသာ 
ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ထံုးမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။

ဃ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ

၁၈။ တူညီမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္  လက္ခံႏိုင္သည့္အတုိင္းအတာရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္။ 
အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား တူညီမႈရွိျခင္း 
အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ ေခ်းငွားသူ၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈအေလ့အက်င့္၊ စြမ္းရည္သည္ လက္ခံႏိုင္ 
သည့္ အတုိင္းအတာ ရိွမရိွကုိလည္း အကဲျဖတ္ဆုံးျဖတ္ရန္ တာဝန္ရိွေပသည္။ ယင္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သည္ 
ေအာက္ပါလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္။

(၁) သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ နယ္ပယ္၊ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း မ်ား 
စသည္တုိ႔ တူညီမႈရွိျခင္းအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေခ်းငွားသူ၏ အေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈ ပံုစံမ်ား၊ 
အတိတ္တြင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈ မွတ္တမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကဲ့သို႕ေသာ အခ်က္မ်ားကို 
လက္ခံႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာရွိမရွိ  ဆန္းစစ္ျခင္း (သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ႐ွိေနေသာ 
ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ႏွင့္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေခ်းငွားသူႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း အပါအဝင္)

(၂) ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
ေခ်းငွားသူကို အကူညီေပးျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေရးရာ 
သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားသည္ 
အာရွဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရး စနစ္မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အခြင့္ရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေခ်းငွားသူသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်
က္အစီအစဥ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ပါက ၎ကို ဘဏ္၏ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲေစရန္ အခြင့့္ရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

(၃) ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ တူညီမႈရွိျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၏ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တရားဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္တြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားေသာ အဆိုျပဳထားသည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူူျခင္း

(၄) လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေစရန္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ 
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့့ကုိ ေပးအပ္ျခင္း (အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ ေခ်းေငြမ်ား၊ နည္းပညာ အကူအညီ 
မ်ားမွတဆင့္) ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

၁၉။ စမီကိံန္းအဆင္ ့မတွ္တ္မ္း ျပနလ္ညသုံ္းသပ္ျခင္းႏငွ္ ့ႀကီးၾကပစ္စ္ေဆးျခင္း။ သကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလိကု ္႐ွိေနေသာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးစနစ္ 
မ်ား ျပနလ္ညသ္ံုးသပ္ျခင္း (အဆုုိျပဳထားေသာ စမီကိံန္းမ်ားကိ ုဘတုအ္ဖြ႕ဲမ ွအတညမ္ျပဳမ)ီ လပုင္န္းကိ ုဖယရ္ွားျခင္းမျပဳေပ။ 
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တစခ္တုည္းေသာ ကြဲျပားျခားနားခ်ကမ္ွာ ျပနလ္ညသ္ံုးသပမ္ႈကိ ုႏုငိင္အံလိကုသီ္းျခားစနစမ္်ား ေအာကရ္ွ ိလိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့
သေဘာတူထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္အေပၚအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းကို 
(ႏုိ င္ ငံအလို က္သီးျ ခားစနစ္မ်ားကို  အသံုးျ ပဳထားသည့္ )  အတည္ျပဳ ၿ ပီးေနာက္  ရင္းႏွီးျ မႇဳ ပ္ႏွံထားသည့္  
အျခားစမီကံနိ္းမ်ားမွာကဲသုိ့႔ အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ႀကီးၾကပစ္စ္ေဆးျခင္းသည ္တညူီေသာ လပုထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားအတုိင္း 
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ။ တာဝန္ခံမႈ စနစ္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ 
အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တာဝန္ခံမႈ စနစ္ဆုိင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတုိ႔ကို မေျပာင္းလဲေခ် 
(အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီမံကိန္းအထူးအဖြဲ႔႐ံုး ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ တို႔၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားအပါအဝင္) တုိင္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္ၾကားခ်က္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ ႔သည္ 
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တူညီမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ထိုသို ႔စစ္ေဆးရာတြင္ အာရွ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မူဝါဒနယ္ပယ္၊ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်င့္သံုးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ႏိငုင္အံလိကု႐္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားၾကား ျခားနားခ်ကက္ိ ုစစ္ေဆးႏိငုသ္ည။္ (ထို႔ျပင ္စနစမ္်ားတူညမီႈရွိျခင္း 
အေၾကာင္းအခ်က္ကုိ ရရွိေအာင္ သေဘာတူထားၾကသည့္ မည္သည့္ထပ္ေဆာင္းအစီအမံမ်ား ကိမုဆုိ စစ္ေဆးမည္)။ေ
ဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအေကာင္ထည္ေပၚ ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္ေဆးသကဲ့သို႔ 
အာရွဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီမံကိန္း ႀကီး ၾကပ္မႈကုိလည္း စစ္ေဆးမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာဌာန၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေပ။

င။ ေခ်းငွားသူ၏ တာဝန္ဝတၱရား

၂၁။ သကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလိက္ု႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ား ဆန္းစစခ္်က္ႏငွ္ ့လပု္ေဆာငခ္်က္ အစအီစဥ ္
တိုးတက္မႈ။ ေခ်းငွားသူသည္ စနစ္မ်ားတူညီမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ ျခ
င္းတြင္ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးလိမ့္မည္။ ေခ်းငွားသူ/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆင္ရြက္ လိမ့္မည္။

(၁) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အခ်က္ 
အလကမ္်ား၊ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ား အားလံုးကုိ မွ်ေဝေပးျခင္းႏွင္ ့လိအုပပ္ါက ႏွီးေႏွာဖလယွပ္ြမဲ်ား၊ 
အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း

(၂) ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စီစဥ္၊ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း

(၃) လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ တိုးတက္ေစျခင္း

၂၂။ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း။ ေခ်းငွားသူသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာစနစ္မ်ား 
တညူမီႈရွိေစျခင္းကိ ုေအာင္ျမင္ေအာငလု္ပ္ေဆာင္ေရးႏငွ္ ့ထနိ္းသမိ္းေရးအတြက ္ေဆာငရ္ြက္ရသည္အ့ျပင ္လကခ္ံႏိငု္ေသာ 
အေကာငထ္ည္ေဖာမ္ႈပံစုမံ်ား၊ အတိတလ္ပု္ေဆာငခ္်က၊္ ေအာင္ျမငမ္ႈမတွတ္မ္းႏငွ္ ့စြမ္းေဆာငရ္ည ္တုိးတက္ေစေရးအတြက ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္  အစီအစဥ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးအပါအဝင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္  ေပးရသည္။ 
ႏိုင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေခ်းငွားသူသည္ ထိုစနစ္မ်ား ၏ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ထိုသို ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ စီစဥ္တင္ျပထားသည့္ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရန္ ေသခ်ာေစရသည္။ အဆိုပါ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ား၏ ပံုစံ၊ 
စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား ကဲ့သို႔ေသာအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍လည္း ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ စနစ္မ်ား 
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တညူမီႈရွိျခင္းႏငွ္ ့လက္ခံႏိငု္ေသာ အေကာငထ္ည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာငလ္ပု္ေဆာင္ေရး၊ ထနိ္းသမိ္းေရး အတြက ္
ေခ်းငွားသူမွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္  အပိုေဆာင္းအစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ အဆိုပါ 
စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့အပိုေဆာင္းအစအီမမံ်ားသည ္ေခ်းငွားသ၏ူ စာခ်ဳပပ္ါ တာဝနဝ္တၱရားမ်ား၏ အစတိအ္ပိငု္း တစခ္ ု
ျဖစ္လာသည္။

စ။ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳျခင္း။ 

၂၃။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အသံုးခ် 
ျခင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္အျပည့္အဝသုံးသည့္4 လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အရင္း အျမစ္ 
အျပည့္အဝသံုးခ်သည္မွာ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသ (သို႔) က႑အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေစာပိုင္းဆန္း စစ္မႈကာလမ်ား၌ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေခၽြတာျခင္းမ်ားကုိမူ အလယ္လတ္ သက္တမ္းကာလႏွင့္ 
ေရရွည္အတြက္သာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စနစ္မ်ားတူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ ေသာအတိုင္းအတာ 
ရွိျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ ပိုမို တိုးလာႏိုင္ေခ်မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (၁) စနစ္မ်ားတူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေ
သာအတိုင္းအတာရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ 
တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပမႈမ်ားအပါအဝင)္ (၂) သကဆ္ိငုရ္ာ ႏိငုင္အံလိက္ု ႐ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး စနစမ္်ားကိ ု
ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးအတြက္ အလယ္လတ္ကာလမွ ေရရွည္ကာလ အထိ စြမ္းရည္ဖြံၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း (၃) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း (၄) သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ 
အလုိကရ္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစနစမ္်ားအစအုဖြ႕ဲကိ ုေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာျခင္းႏငွ္ ့ႀကီးၾကပ ္စစ္ေဆးျခင္း စသညတ္ို႔ 
ျဖစ္သည္။

(၂၄) အလယ္လတ္သက္တမ္းကာလ၌ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ အလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးလာျခင္းမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား တူညီမႈ ရွိျခင္းဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရွိလာႏိုင္မႈအေပၚအေျခခံကာ ပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို သံုးရသည့္ 
ရက္သတၱပတ္ကာလမ်ားသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ လိုအပ္ေနႏိုင္သည္။ စနစ္မ်ားတူညီမႈရွိျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုစီ 
အတြက္ ရက္သတၱပတ္ ၅ ပတ္မွ ၁၂ ပတ္အထိရိွႏုိင္ၿပီး လက္ခံႏုိင္သည့္အတုိင္းအတာရိွမရိွ ဆန္းစစ္ခ်က္ အတြက္လည္း 
အပုိေဆာင္း ရက္သတၱပတ္မ်ား ထပ္မံလုိအပ္မည္။ လုိအပ္မႈအေပၚအေျခခံ၍ တုိးျမင့္လာသည့္ ဝန္ထမ္းအရင္းျမစ္လုိအ

4 ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေတြ႔အၾကံဳက ညႊန္ျပသည္မွာ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ 
ျပင္ဆင္ေရးတို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းအင္အားမ်ားမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးမ်ား၏ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးမႈ လိုအပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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ပ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
ထို ႔အျပင္ ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ 
က်င့္သုံးရာတြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္သည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္မားျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္ကဲ့သို ႔ေသာ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစ သည့္အျပင္ အပိုေဆာင္း 
အရင္းအျမစ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစသည္။

ပူးတြဲပါ

ပူးတြဲပါ- ၁ ။ ။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံစုံ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အေတြ႕အၾကံဳ

၁။ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ႏိုင္ငံစံု ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ႏွင့္လူမႈေရးရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ာ;ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး (သုိ႔) အသစ္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကၿပီး 
ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအသစ္အတြက္ မူဝါဒ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္၏         
သေဘာတရား၊ ခ်ည္းကပ္နည္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရသည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္ ၎၏လက္႐ုံးျဖစ္သည့္ 
ပုဂၢလိကေငြေခ်းအဖြဲ႕အစည္း- ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအျပင္ အေမရိကတိုက္လုံး 
ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (IDB)၊ ဥေရာပျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရးႏငွ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (EBRD)၊ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္း 
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

က။ ကမ႓ာ့ဘဏ္္

၂။ ကမ႓ာ့ဘဏ္္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား1  (၁ဝ) ခုႏွင့္ 
ႏုငိင္အံလုိကသ္ီးျခားစနစမ္်ားကိ ုသံုးျခင္းအတြက ္သီးျခားမဝူါဒ မူေဘာင ္ရွသိည။္ သတင္းအခ်ကအ္လက ္ထတု္ျပန္ေရး 
မူဝါဒ (၂ဝဝ၂) သည္ အဆုိပါ မူဝါဒမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးထားၿပီး ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းေပးသည္။ 

၃။ ၁၉၉၈ ခုႏစွတ္ြင ္ကမ႓ာဘ့ဏ္သ္ည ္၎၏ ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ုမု်ားဆိငုရ္ာ မဝူါဒကုိ အသစ္ျပဳျပငမ္ြမ္းမခံဲၿ့ပီး 
မူဝါဒကို လြယ္ကူ၊ ႐ိုးရွင္း၍ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ခဲ့သည့္အျပင္ ပိုမိုေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒသည္ (၁) လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္၊ စိစစ္မႈ၊ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 
စသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မရွင္းလင္းမႈအခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစခဲ့သည္ (၂) စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္ (၃) ႏွစ္စဥ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားစြာကို 
ျပငဆ္ငအ္ေကာငထ္ည္ေဖာ္ေပးရသည္ ့စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္အခ်ိဳးညမီွ်တမႈ စည္းမ်ဥ္းႏငွ္ ့စမီကိံန္းေရးဆြဲေရး မူေဘာငက္ိ ု
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္ (၄) ထိခိုက္မႈရွိေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုမွ ေထာက္ခံမႈ 

1 မူဝါဒ ၁ဝခုမွာ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ (၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (OP/BP 4.01) (၂) သဘာဝ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား (OP/BP 
4.04) (၃) ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး (OP 4.09) (၄) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း (OP 4.12) (၅) ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား (OP/BP 4.10) (၆) 
သစ္ေတာမ်ား (OP 4.36) (၇) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းျမစ္မ်ား (OP 4.11) (၈) ဆည္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ (OP/BP 4.37) (၉) ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းစီမံကိန္း 
မ်ား (OP/BP 7.50) (၁ဝ) အျငင္းပြားေနသည့္ေဒသရိွ စီမံကိန္းမ်ား (OP/BP 7.60) စသည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးမူဝါဒႏွစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ 
အဓိကဆက္စပ္ၿပီး စမ္းသပ္အစီအစဥ္ (OP 4.00) (စာပုဒ္ ၅ႏွင့္၆ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္) တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။
2 ကမၻာ့ဘဏ္၏ ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ HTTP://WEB.WORLDBANK.ORG/ WBSITE/EXTERNAL/ TOPICS/
EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0,,MENUP K:407808 ~PAGEPK:149018~PIPK:149093~THESITEPK:407802,00.HTML
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ရရွိထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိသာ ကမ႓ာ့ဘဏ္္မွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမႈဟု ဆိုရာတြင္ 
လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္တိုင္ပင္အသိေပးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူူထားၿပီးသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြ
ယ္စုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း2  
အတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖစ္သည္။

၄။ ၂ဝဝ၆ ခုႏစွတ္ြင ္ကမ႓ာဘ့ဏ္သ္ည ္၎၏ ႐ပုဝ္တၳဳပိငု္းဆိငုရ္ာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ား မဝူါဒကိ ုအသစ္ျပဳျပင ္
ျပငဆ္ငခ္ဲသ့ည။္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ္ေနရာဌာနမ်ား (ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိငုရ္ာ၊ ေက်ာက္ျဖစ႐္ပုၾ္ကြင္းမ်ား ဆိငုရ္ာ၊ 
ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေလးအျမတ္ထားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္) စီမံကိန္းမ်ား၏ အတြင္း (သို႔) အနီးအနားရွိ  
႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း (သို ႔) စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား ကူညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ဒဇီိငု္းထတုထ္ားသည္ ့စမီကံနိ္းမ်ားအတြက ္ထိမုဝူါဒကိ ုက်င္သ့ံုးရသည။္ ထခိိကုမ္ႈရွသိည္ ့အပုစ္မု်ား၊ အစိုးရ အာဏာပိငုမ္်ား၊ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။

၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒမ်ားကို အသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့စဥ္တြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္သည္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ အလိုက္ရွိေနေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈကိုလည္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 
ဖြံၿဖိဳးမႈထိေရာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ားပိုမိုအသံုးျပဳလာျခင္းအၾကား ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဆက္ႏြယ္ခ်က္ 
ကိ ုအသမိတွ္ျပဳကာ ကမ႓ာဘ့ဏ္သ္ည ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးရာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေခ်းငွားသူ၏ စနစ္မ်ားအား ထပ္မံအသံုးျပဳေရးကို ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏ 
အမႈေဆာငဒ္ါ႐ိက္ုတာမ်ားဘတုအ္ဖြဲ႔မ ွ၂ဝဝ၅ ခုႏစွတ္ြင ္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂ႏစွ ္အစမ္းစမီကိံန္းကိ ုအဆိပုါရညရ္ြယခ္်က္ျဖင္ ့
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအစမ္းစီမံကိန္းအား ျပဌာန္းေပးသည့္ မူဝါဒမူေဘာင္ကိုလည္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
မူဝါဒသည္ ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ဖို႔ ခ်ည္းကပ္နည္းကို ေဖာ္ျပေပးကာ ကမ႓ာ့ဘဏ္္ႏွင့္ ေခ်းငွားသူ၏ 
အခန္းက႑မ်ားကိုပါ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ မူဝါဒတြင္ တေပါင္းတစည္း တည္းရွိေသာ  မူဝါဒေၾကညာခ်က္ တစ္ခုႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
နယ္ေျမဧရိယာ ၈ ခုကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည့္ ဇယားတစ္ခု ပါဝင္သည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏ လက္ရိွေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားမွ စုစည္းတင္ျပထားသည့္အတုိင္း (OP 4.00  ဇယား A1) နယ္ေျမဧရိယာတစ္ခုစီတြင္ ၎၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ 
ေၾကညာခ်က္ပါရွိ ၿပီး  ထုိေ ၾကညာထားသည့္  ဦးတည္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္  ဆက္စပ္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္း ပါရွိသည္။

၆။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္သည္ ၎၏ ၂ႏွစ္ အစမ္းစီမံကိန္းကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ေပးခဲသ့ည္။ အစီရင္ခံစာအရ ေခ်းငွားသူ၏စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈတြင္ စည္းစနစ္ က်န၍ 
ေရရွည္တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိရန္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္သည္ အစမ္းစီမံကိန္း၌ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ စီမံကိန္းအေျခခံ 
ခ်ည္းကပ္နည္းစနစ္ထက္ သာလြန္ေအာင္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အစီရင္ခံစာမွ အဆုိျပဳခဲ့သည္မွာ 
ေခ်းငွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား က်င့္သုံး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈကို စီမံကိန္းအဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ တိုး၍တိုး၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
ထုိမွတဖန္ ေခ်းငွားသူ၏ စြမ္းရည္ကုိ စီမံကိန္းအဆင့္အလုပ္ျဖစ္ေရးထက္ ေရရွည္  ခုိင္မာတည္တ့ံေစေရးအတြက္ 
တည္ေဆာက္ရန္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ အျခား အဓိကက်ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္သည္။ (၁) ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္မ်ား ရရွိ 
ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အရင္းျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ အပုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ (၂)  သဘာဝ ေနထုိင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ 
ပိုးမႊားထနိ္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေရကာတာမ်ား လုံျခံဳစတိခ္်မႈရွိေရးအတြက ္သက္ဆိငုရ္ာ ႏုငိင္အံလိကုရ္ွိေနေသာ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေ
ရးစနစမ္်ားအသံုးျပဳမႈ အေတြ႔အၾကံဳႏငွ္ ့ကြာဟခ်ကမ္်ားျဖည္ဆ့ည္းရန ္အစအီမမံ်ား၊ အလားလာ ေကာင္းမ်ား စသညတ္ို႔ကိ ု
တ င္ျ ပေ ပး သ ည္ ။  ( ၃ )  မိ မိ ဆႏ ၵ အေ လ်ာ က္ မ ဟု တ္ ဘဲ  ေ န ရာျ ပ န္ လ ည္ ခ် ထား ခံ ရျ ခ င္း  ဆုိ င္ ရာ  
ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစနစ္မ်ား အၾကား 



120

ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္အမ်ားစု၌ လြန္စြာ သိသာမ်ားျပားကြာဟေနႏိုင္သည္။ တိက်ေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္သာ အဆိုပါ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ေပးနိုင္သည္။ (၄) ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားႏွင့္  သက္ဆုိင္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အႀကိဳစမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈ  မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း 
ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဤကိစၥရပ္အတြက္ ၎တို႔၏ တရားေရးရာႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္တုိ႔ကုိ (မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို အသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းအား မလုပ္ေဆာင္ျဖစ္လွ်င္ 
ေသာ္မွ) အသစ္ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ (၅) ကမ႓ာ့ဘဏ္္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအလုိက္သီးျခားစနစ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးမႈမ်ား တိုးလာျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းျပရွင္းလင္းရန္ လံုေလာက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
အဆုိပါစနစ္မ်ားကို ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏ ေခ်းငွားမႈကိစၥရပ္အားလုံး၌ အျပည့္အဝခံယူက်င့္သုံးေရးအတြက္ အေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္အတြက္မူ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေပ။ 

၇။ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံစံု ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အာမခံေအဂ်င္စီတို႔၏ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား က်င့္သုံးျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္ 
သည္ ေရရွည္တြင္ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံခ်ည္းကပ္နည္းလမ္းအားအသံုးျပဳရန္ အလားလာရွိသည့္သီးျခားဆန္းစစ္ခ်က္ကို 
သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အဆိုပါ ခ်ည္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားကို အခ်ိဳ ႔ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။

၈။ ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မူဝါဒကုိ (OP 4.01) ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ အသစ္မြမ္းမံခဲ့ၿပီး ဘဏ္၏ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုန္႔ျပန္မႈ 
ေပးေရး မူဝါဒကို (OP/BP 8.00) ထင္ဟပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ခ) ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း 

၉။ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏မူဝါဒမ်ားမွ 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆြဲယူေမြးစားခဲ့ၿပီး ၎လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈကို ထင္ဟပ္ေစရန္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၎၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ အသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အၾကံေပးျဖစ္သူ Ombudsman ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ဌာနတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အသစ္မြမ္းမံမႈကို ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ (၁) နားလည္လြယ္ေသာ၊ ႐ိုးရွင္းေသာ၊ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ထားရွိရန္ (၂) မူဝါဒ ကြာဟခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ (၃) ကမ႓ာ့ဘဏ္္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစေရးကို  ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္စဥ္တြင္  ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ (၄) ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ မူဝါဒမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈဆုိင္ရာ အယူအဆကုိ ေဖာ္ေဆာင္ 
ရန္ စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

3 ႏိငုင္တံကာ ဘ႑ာေရး ေကာပ္ိုေရးရငွ္း၏ ထတ္ုျပန္ေက်ညာခ်ကဆ္ိငုရ္ာ မဝူါဒသည ္သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့လူမႈေရးရာ ျပနလ္ညသုံ္းသပခ္်က္ အႏစွခ္်ဳပ၊္ ေကာပ္ိုေရးရငွ္း၏ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ား အတိုခ်ဳပ္ စသည္တို႔ကို အမ်ိဳးအစား (ေအ) စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မတိုင္
မ ီရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း၊ အမ်ိဳးအစား (ဘ)ီ စမီကိံန္းမ်ားအတြက ္ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ထုတ္ျပန္ေက်ညာေပးရန ္လိအုပသ္ည။္ လပု္ေဆာငခ္်ကစ္ံႏႈန္းမ်ားမ ွေကာပ္ိုေရးရငွ္း၏ 
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္း-၁ (လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္ခ်က္မွတ္တမ္း 
ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ (စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ မစတင္မီ)။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား ဖြံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား (သို႔) ရပ္ရြာလူထု ဖြံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အခ်ိန္ဇယားကို 
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားမည္ မဟုတ္ေပ။
4 လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္း ၈ခုသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ျခံဳငံုမိေစသည္။ (၁) လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (၂) အလုပ္သမားႏွင့္ 
လပုင္န္းခြင ္အေျခအေနမ်ား (၃) ညစည္မ္းမႈကိ ုကာကြယ္ျခင္းႏငွ္ ့ေလ်ာန့ည္ေစျခင္း (၄) ရပရ္ြာလူထ ုက်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရး ႏငွ္ ့လုံျခံဳစတိခ္်မႈရွိေရး (၅) ေျမယာရယူ္ျခင္း 
ႏငွ္ ့မမိဆိႏၵအေလ်ာကမ္ဟတုပ္ဲ ေနရာျပနလ္ညခ္်ထားခရံျခင္း (၆) ဇဝီမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံ ုထနိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏငွ္ ့သဘာဝအရင္းျမစမ္်ား ေရရညွစ္မီခံန္႔ခြဲမႈ (၇) ဌာေနတိငု္း 
ရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုလူမ်ား (၈) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
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၁ဝ။ ႏိင္ုငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမူေဘာင္ အသစ္ကုိ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ တြင္ 
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ၎၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္ေပးသည္။ မူဝါဒမ်ားတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ (၁) လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ (၂) ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ခ်ကမ္်ား3 (၃) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ သုံးသပ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစြသူဲ 
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ား4  ၌ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ညႊန္ၾကား ခ်က္ 
မွတ္စုမ်ား (လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ား ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ) ေဝါဟာရအသုံးႏႈန္း အဘိဓာန္၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား5 သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပို 
ေရးရွင္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးသည္။ 

၁၁။ မဝူါဒမူေဘာင ္အသစသ္ည ္လူမႈေရးႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ဆန္းစစခ္်က္ႏငွ္ ့အျပည္ဝ့ေပါင္းစပက္ာ 
လူထုပါဝင္ပူးေပါင္းမႈဆုုိင္ရာ ခ်ည္းကပ္နည္းလမ္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္ 
တိုင္ပင္အသိေပးျခင္းအားျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိေစသည့္နည္းကို သံုးကာ အလုပ္သမားစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
စံႏႈန္းအသစ္ စသည္တို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ မူဝါဒမူေဘာင္အသစ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တည္ေထာင္ျခင္းျပဳရန္ လိုသည္။ ယခင္က 
သီးသန္႔မူဝါဒမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေရကာတာမ်ား၊ သစ္ေတာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္းမ်ား 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ကဲသုိ့႔ေသာ မဝူါဒမ်ားကိ ုေပါင္းစပ၍္ လုပ္ေဆာငခ္်ကစ္ံႏႈန္းအသစ6္ ရွစ္ခုအျဖစ္ ထားရိွသည္။ ၂ဝဝ၇ 
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈ 
သံုးစြဲသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္းကို မည္သို႔မည္ပံု သိရွိေၾကာင္းကို ဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ခံရသည္။

ဂ။ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

၁၂။ အေမရကိတိကုလ္ံုးဆိငုရ္ာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိငုရ္ာမဝူါဒမူေဘာငက္ိ ု၎၏ က႑အလိကု ္
မူဝါဒမ်ား (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈ ၂ဝဝ၆၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
၂ဝဝ၇၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ၂ဝဝ၆၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ၁၉၉၈ 
အတြက္ မူဝါဒမ်ား) တြင္ စီစဥ္တင္ျပထားသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတင္းအခ်က္လက္ 
ထုတ္ျပန္ေရး မူဝါဒ7 ၂ဝဝ၆ တြင္တင္ျပထားသည္။

၁၃။ ၁၉၇၉ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒကုိ အစားထုိးသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈ မူဝါဒသည္ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မဟာဗ်ဳဟာ ၂ဝဝ၃ 
ကို အားျဖည့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ၎တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 
သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာေဘးကင္းလံၿုခံဳမႈႈ8 ႏစွမ္်ိဳးလံုးအတြက ္  မဝူါဒလမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား ပါဝငသ္ည။္ ၎တုိ႔ထ ဲတြငမ္ ွ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ လိုေသာ 

5 HTTP://WWW.IFC.ORG/IFCEXT/POLICYREVIEW.NSF/CONTENT/S_FAQS တြင္ၾကည့္ပါ
6 ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၂ဝဝ၅။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ား၊ မည္သည္က အသစ္ျဖစ္သနည္းႏွင့္ မည္သို႔ ကြဲျပားသနည္း
7 အေမရိကတုိက္လုံးဆုိင္ရာ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေရး မူဝါဒသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (သုိ႔) 
အျခားဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္ျခင္းမ်ားအား လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ IDB ၏ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
မလပု္ေဆာငမ္ ီအဆိပုါ အကဲျဖတသ္ံုးသပခ္်ကမ္်ားအား အမ်ားျပညသ္သူရိွိႏိငုရ္န ္ေခ်းယူသူႏိငုင္ံႏငွ္ ့IDB ႐ံုးခ်ဳပမ္်ားတြင ္ထတု္ျပန္ေပးသည ္(အရပဘ္ကက္႑ ေခ်းယူသမူ်ား၊ 
လုပ္ငန္းမစတင္မီႀကိဳတင္ျဖည့္စည္းရေသာ လုပ္ငန္း၊ ပုဂၢလိက က႑ေခ်းယူသူမ်ား အတြက္)။ လုိအပ္ပါက IDB သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီရင္ခံစာကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး ၎အစီရင္ခံစာကုိ အလုပ္မငေဆာင္ ဒုဥကၠဌမွ ေခ်းေငြအဆုိျပဳလႊာကုိ ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ ႔ထံ 
ျဖန္႔ေဝမည့္အခ်ိန္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ျပန္ေပးရသည္။
8 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားေအာက္တြင္ မူဝါဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူမႈေရးရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအားအေျခခံကာ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးစားခြဲျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေပသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္ဝိုက္၊ ေဒသအဆင့္ (သို႔) 
ဆင့္ပြားသက္ေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ IDB သည္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးစားခြဲစနစ္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ က်င့္သံုးသည္။
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သဘာဝေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း စသည္တို႔ကို ျခံဳငံုမိေစသည္။ ထို႔ျပင္ 
ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိငုရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပ္ေနတတသ္ည။္ ဘ႑ာေငြပူးေပါင္း ေထာက္ပ့ထံားသည္ ့လုပင္န္းမ်ား၌ 
မူဝါဒသည္ ေခ်းငွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားေငြေခ်းေပးသူတို ႔က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္ပံုစံတစ္မ်ိဳးကိုသာ 
သံုးစြဲေရးႏငွ္ ့တညူသီည္ ့မတွတ္မ္းတင္ျခင္းစနစ ္ရွိေစေရးအတြက ္ပူးေပါင္း လပု္ေဆာငမ္ႈကိ ုတိုးျမႇင့္ေပးသည။္ ေနာကဆ္ံုး၌ 
ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္ႏွင့္တူညီသည့္ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္သည္။ 
အေမရိကတုိက္လုံးဆုိင္ရာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းငွားသူစနစ္သည္ ဘဏ္၏စနစ္ႏွင့္ တူညီ (သုိ႔) သာလြန္သည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္လိုက္မွသာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးေပလိမ့္မည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ 
အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္  ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ား9 ကို 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ အေတြ႔အၾကံဳကို ဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ခံရလိမ့္မည္။

၁၄။ သဘာဝႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၁၉၉၉) ကို အစားထိုးသည့္ 
သဘာဝေဘးျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ မူဝါဒ (၂ဝဝ၇) သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ သည့္ 
ခ်ည္းကပ္နည္းလမ္း လိုအပ္သည္။ (၁) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း (၂) 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အလြန္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စသည့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ စိစစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးစားခြဲျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒအသစ္သည္ စီမံကိန္းသဘာဝအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ 
အတိုင္းအတာကို (သို႔) ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆိုးဝါးေစသည့္ အလားအလာကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ 
ထိစပ္မႈျမင့္မားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္  သဘာဝအႏၱရာယ္မ်ား၏ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ (သို႔) ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆိုးဝါးေစ 
သည့္ အလားအလာရွိျခင္းကို ဆန္းစစ္ရန္၊ သဘာဝေဘးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အစီအမံမ်ားကို သံုးသပ္ 
စစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ကို လိုအပ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္၍ နည္းစနစ္က်နသည့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့နည္း 
ေစေသာ အစီအမံမ်ားကို စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း၌ ပါဝင္ေစရန္လည္း လိုအပ္သည္။

၁၅။ အေမရကိတိက္ုလံုးဆုိငရ္ာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ လပုင္န္းလညပ္တမ္ႈဆုိငရ္ာ မဝူါဒႏငွ္ ့ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ ္
စု ုမ်ားဖြၿံဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာသည ္ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္ ုလမူ်ား၏ ဖြံျဖိဳးေရး၊ ၎တို႔ကုိ အကာကြယ္ေပး ေရး၊ 
ဆိုးက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ရန္ပံုေငြေထာက္ပံံ့ေပးထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္းအား ဆန္႔က်င္ပိုင္ ခြင့္ 
႐ွိေရးတို ႔အား ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ သိသာသည့္ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
အလားလာရွသိည္ ့စမီကံနိ္းမ်ားတြင ္ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယစ္လုမူ်ား၏ အခြင့္ေရးမ်ားျဖစသ္ည္ ့ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးစနစက္ိ ု
လပု္ေဆာငရ္န ္အေမရကိတိကုလ္ံုးဆိငုရ္ာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္စမီကိံန္း အက်ိဳးဆက၊္ ေဘးျဖစ ္ႏိငု္ေခ် ေလ်ာန့ည္းေစသည္ ့
အစအီမမံ်ားႏငွ္ ့သကဆ္ိငု္ေသာ သေဘာတညူမီႈမ်ား ရရွိေရးအတြက ္စမီကံနိ္းကိ ုေထာကခ္အံားေပးသမူ်ား လိအုပသ္ည။္ 
ေထာက္ခံမႈရရန္  ထိခိုက္မႈရွိသည့္  ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ား ၊အုပ္စုမ်ား ႏွင့္  ပြင့္လင္း႐ိုးသားသည့္  
ညိႇႏႈိ င္းေဆြးေႏြးျ ခင္းျ ဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရသည္ ။  ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြ ယ္စုု မ်ားဆို င္ ရာ  မူ ဝါဒ  သည္  
ျပငပ္ေလာကႏငွ္ထိ့ေတြ႔မႈနည္းေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စလုမူ်ား၏ အေရးကစိၥကိ ုကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္း ေပးသည္ ့အျပင ္
၎တို႔၏ မတူျခားနားသည့္ သဘာဝ၊ အထူးထိခိုက္လြယ္မႈ၊ စီမံကိန္းမစတင္မီ ျပဳလုပ္ရသည့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏွင့္ 
ပြင္လ့င္း႐ိုးသားသည္ ့ညိႇႏႈငိ္းေဆြးေႏြးသည္စ့နစမ္်ား မက်င္သ့ံုးႏိငု္ျခင္း စသည္ ့ျပႆနာရပမ္်ားကိလုည္း ေျဖရငွ္းေပးသည။္ 
အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ျပင္ပေလာကႏွင့္ ထိေတြ႔မႈနည္းေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုလူ
မ်ား၏ အခြင့္ေရးကို ေလးစားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုသည္။ သို႔မွသာ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သီးသန္႔ေဒသတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ယဥ္ေက်းမႈအလိုက္ 
လြပ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရမည္ျဖစ္သည္။

၁၆။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း ဆိုင္ရာမူဝါဒကို အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ လူမ်ားအတြက္သာ က်င့္သုံးသည္။ မူဝါဒသည္ စီမံကိန္း 
9 IDB ၂ဝဝ၆၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား လိုက္နာေရး မူဝါဒ၊ ဝါ႐ွင္တန္ဒီစီ။
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ဧရိယာအတြင္းေနထိုင္ေသာ လူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈအား အေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္ ေနရပ္စြန္ ႔ခြာရမႈမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားျခင္း (သုိ႔) ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းရပါက ၎တို႔ကို 
မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံေပးၿပီး စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြဲေဝေပးျခင္းကုိ တတ္စြမ္းသမွ်လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေသခ်ာ 
ေစရသည။္ ဌာေနတိငု္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စလုမူ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ေနရာတြင ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေရးဆိငုရ္ာ သေဘာတမူႈ သည ္
မ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ားကုိ တိုက္႐ုိက္္အက်ိဳးျမတ္ရမႈ၊ အစဥ္အလာအခြင့္ေရးကို အျပည့္အဝအသိမွတ္ျပဳမႈ၊ မွ်တေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတြင္ ေျမယာအေျခခံ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈပါဝင္ျခင္း၊ 
ထိခိုက္ခံရသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ားမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ေလ်ာ္ေၾကး 
အစီအမံမ်ား10 စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဘဏ္မွ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးမည္။

ဃ။ ဥေရာပျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (EBRD)

၁၇။ ၂ဝဝ၈ ေမတြင္ ဥေရာပျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
မူဝါဒကို စတင္ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္တၿပိဳင္တည္း လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကို 
ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒ ေနရာတြင္ အစားထိုး က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 
၎မူဝါဒအသစ္ကုိ ၂ဝဝ၈ ႏုိဝင္ဘာလၿပီးေနာက္ အကဲျဖတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းအသစ္အားလုံးတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာမူဝါဒသည္ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္မူဝါဒတြင္ စီစဥ္တင္ျပထားခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားအတိငု္း ဆက္လကထ္နိ္းသမိ္းထားရွကိာ လမူႈေရးရာ အေျခအေနမ်ား ေရရညွဖ္ြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆိငုရ္ာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုိမိုစည္းစနစ္က်ၿပီး ျပည့္စံုမွ်တသည့္ နည္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည္။ လူမႈေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ (၁) အလုပ္သမားေရးရာ စံႏႈန္းမ်ား 
ႏင့္ွ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား (၂) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း (၃) လူထုက်န္းမာ ေရး၊ 
ေဘးကင္းေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေရး (၄) ဌာေနတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ား (၅) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစသည္ 
တို႔ျဖစ္သည္။

၁၈။ EBRD ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ IFC မ်ားႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာ 
ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို ျပဌာန္းေပးေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဥေရာပေဒသႏွင့္   
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဥေရာပ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ EBRD တြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္း ၂ ခု ထပ္ရွိပါသည္။ ၎ 
၂ခုမွာ (၁) ၾကားခံ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၂) သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပါဝင္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

၁၉။ အျခားေသာ ႏိငုင္စံံ ုဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတုိင္း EBRD တြင ္လထုူသတင္းအခ်ကအ္လကဆ္ိငုရ္ာမဝူါဒ 
ရိွၿပီး ၎ကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာမူဝါဒႏွင့္အတူ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ လုိအပ္သလုိ 
အသစ္ျပဳျပင္ၿပီး အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ လူထုသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒအသစ္သည္ EBRD သတင္း 
အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္သည့္ ပံုစံ၊ ၎၏ ပါဝင္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ ပံုစံႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး စီစဥ္ 
တင္ျပေပးသည္။ ဘဏ္၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပါဝင္ဆက္စပ္သူမ်ား ပိုမို သိရွိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ မူဝါဒသည္ ျပည္သူလူထုကုိ 
ထုတ္ျပန္ေပးမည့္သတင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူကိုထုတ္ျပန္ရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ လ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္မ်ားကို 

10 IDB ၁၉၉၈။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ။ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ။
11  ဥေရာပျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (EBRD) သည္ ၎၏ လန္ဒန္ရွိ စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ EBRD ရံုးမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးအစား A စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္မႈကုိ 
ပုဂၢလိက စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားေပးမႈ မျပဳခင္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ႔ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားေပးမႈ မျပဳခင္ 
ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ မွတ္တမ္းစာရြက္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ အသိေပးခ်က္မ်ားကို EBRD ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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ခြဲျခားေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ခြဲျခားထုတ္ျပန္မႈစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္သည္။ လူထုသတင္းအခ်က္အလက္ 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား11 အတြက္ သတင္းအခ်က္ 
ထုတ္ျပန္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

င။ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္း ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ား

၂ဝ။ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္း ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ားဆိုသည္မွာ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခံယူက်င့္သံုးသည့္ 
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမူေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းဘ႑ာေရး 
နယ္ပယ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည္။ ကမ႓ာတြင္ ဦးေဆာင္ေန 
သည့္ စီးပြားေရးဘဏ္ ၁ဝ ခုမွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ခံယူက်င့္သုံးခဲ့သည့္ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ား၏ 
စိတ္ဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဆင့္ပြားစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ကမ႓ာအႏွံ ႔ ၊ က႑အစံုတြင္ က်င့္သံုးေစသည္။ 
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕စည္းတစ္ခုစီက ၎တို ႔သည္ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ား (သို ႔) 
စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား ရွသိညဟ္ ုေၾကညာခဲသ့ည။္ ၎၏ လူမႈေရးရာႏငွ္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ု
က်င့္သံုးလိုက္နာမႈမရွိေသာ ေခ်းငွားသူလုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈလုပ္မည္ မဟုတ္။ 

၂၁။ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၂ဝဝ၆ ဇူလိုင္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး (၁) လူမႈေရးရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအတြက္ မူလအီေကြတာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ ၎တုိ႔ကို ထင္ဟပ္ေစရန္ (၂) 
ပါဝင္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးုမ်ိဳးထံမွ ရရွိထားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွတစ္ဆင့္ 
ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို ပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို အရင္းအႏွီး 
ကုန္က်ေငြ ၁ဝ သန္း (သုိ႔) ၁ဝ သန္းအထက္ရိွသည့္12  စမီကိံန္းအားလုံးတြင ္ျပ႒ာန္းထားသည။္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ္ ့
လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ တာဝန္ခံမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းနာမည္ေကာင္း ရသည္ဆိုသည့္ အာေဘာ္မ်ား၏ 
ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္၌ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေန သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ 
ႏိုင္ငံမွ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ ၆ဝ ေက်ာ္သည္ အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား13 ကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

12  စဦးသတ္မွတ္မႈမွာ သန္း ၅ဝျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အီေကြတာ စည္းမ်ည္းမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ HTTP://WWW.EQUATOR-
PRINCIPLES.COM/FAQ.SHTML
13 HTTP://WWW.EQUATOR-PRINCIPLES.COM/JOIN.SHTML
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 ပူးတြဲပါ- ၂။ ။ အလယ္လတ္သက္တမ္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂)

ရလဒ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
တာဝန္ရွိ

အစုမ်ား

အရင္း

အျမစ္

လိုအပ္

ခ်က္မ်ား

ျခံဳငံုဦးတည္ခ်က္

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အာရွ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထာေးသာ စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ ျပည့္မွီၾကမည္။

လုပ္ငန္း နယ္ပယ္(၁)

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ျဖန္ ႔ေဝျခင္းအတြက္ ေခ်းငွားသူမ်ား/၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္မႈကို ပံ့ပိုးျခင္း

ေဘးကင္းလံု ၿ ခံဳ  
ေရး လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ရန္ 
အတြက္ ေခ်းငွား 
သူမ်ား/ ေဖာက္ 
သည္မ်ား၏ အင္ 
စတီ  က်ဴးရွင္း  
ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ 
ခိုင္မာေစသည္။

ျဖ စ္ေ ပ ၚေ န သ ည္ မ်ား ကို  
အေျခခံ၍ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ 
ေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ ေၾကညာ 
ခ်က္ အသက္ဝင္သည့္ေန႔စြဲ 
မတုိင္ခင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အဆင့္မ်ား၌ ပ့့ံပိုးထားေသာ 
မူဝါဒအသစ္မ်ားေပၚ ေခ်းငွား 
သူ မ်ား / 
၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားကို 
သင္တန္းေပးျခင္း

• ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ ဝင္ႏုိ္င္ငံ 
မ်ားရွိ  ေခ်းငွားသူမ်ား 
တြက ္ဘဏလ္ပုင္န္းႏငွ္ ့
အက်ယ္တဝင့္ ရင္းႏွီး 
ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
(လုပ္ငန္းစတင္ အသက္ 
မဝင္ခင္ အလုပ္႐ုံေဆြး 
ေႏြး ပြ ဲတစ္ခု၊ တစ္ႏွစ္ ကုိ 
တစ္ႀကိမ္ (သုိ ႔) ႏွစ္ 
ႀကိမ္ဆက္တိုက္ လုပ္ 
ေဆာင္)

RDs/RSDD ႐ုံးတြင္း 
ဝန္ထမ္း 
အရင္းအျမစ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း 
ျခင္း

နည္းပညာ 
အကူအညီ 
(သို႔) 
ရန္ပံုေငြ မ်ား 
(သန္း 
၈ဝ-၁ဝဝ)

• ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပုဂၢလိ 
က က႑ရွိ ေခ်းငွား 
သူ မ်ား / 
၀ န္ေ ဆာ င္ မႈ သုံး စြဲ သူ  
မ်ားကိ ုႏိငုင္ ံလံုးဆိငုရ္ာ 
သင္တန္းေပးသည္။

RDs/PSOD/ 
RSDD

ဝန္ထမ္းမ်ား 
တုိင္ပင္ ေဆြး 
ေႏြးျခင္း

စီမံကိန္းျပင္ဆင္စဥ္ အတြင္း 
စမီကံနိ္းအဆင္မ့်ားတြင ္ပံပ့ိုး 
ထားသည့္ နည္းပညာဆိုင္ 
ရာ  အခိ်နကုိ္က္ အၾကံဥာဏ္ 
မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

• ေခ်းငွားသူ/ ေဖာက္ 
သည္ တစ္ဦးစီကို 
မူဝါဒသစ္မ်ား ျဖန္႔ေဝ 
ေပးကာပံ့ပိုးမႈ အသစ္ 
မ်ားကိုရွင္းျပေပး 
သည္။

RDs/PSOD အျခား ႏိုင္ငံ 
တကာဖြံ ႕ျဖိဳး  
ေရးေအဂ်င္စီ 
မ်ာမ ွပူးေပါင္း 
ကူညီျခင္း
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• ေခ်းငွားသူ/ ေဖာက္ 
သည္၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကို ဆန္းစစ္ကာ 
စီမံကိန္း 
ပံုစံအတြင္းသို႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ 
ေဆာက္မႈမ်ား ျဖည့္ 
တင္းေပးသည္။

RDs/PSOD

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္စဥ္အတြင္း စီမံကိန္း 
အဆင့္မ်ား၌ ပံ့ပိုးထားသည့္ 
နည္း ပညာဆို င္ ရာအခိ် န္  
ကုိက္အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မ်ား

• EMP၊ RP IPP ႏွင့္ 
လူမႈပတ္ ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ 
အကဲျဖတ္ခ်က္ မ်ား 
ျပင္ဆင္ရန္ကူညီ 
သည္။

RDs/PSOD

သက္ဆုိငရ္ာႏုငိင္ ံအလိကုရ္ွ ိ
ေန ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
စနစ္မ်ား၏ အရည္အတြက္ 
ႏွင့္ အရည္အေသြးညီမွ်မႈ 
လက္ခံႏိုင္စြမ္း အကဲျဖတ္ 
ခ်က္

• စီမံကိန္း အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္စဥ္ 
အတြင္း မေမွ်ာ္လင့္ 
ေသာ ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ 
သည့္ ကူညီမႈမ်ားေပး 
သည္။

PDs/PSOD

အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ့္ေခ်း
ငွား သူ မ်ား / 
၀ န္ေ ဆာ င္ မႈ သုံး စြဲ သူ မ်ား  
ၾကား သေဘာတူထားသည့္ 
ကြာဟမႈျဖည္ဆ့ည္းေရးလပု ္
ငန္းအစီစဥ္ အေရအတြက္။ 
ကိုေခ်းငွားသူမ်ား/ ေဖာက္ 
သည္မ်ားမွ ေလ်ာ္ညီသလို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾက 
သည္။

• ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
စနစ္မ်ား၏ ညီမွ်မႈ 
လက္ခံႏိုင္ စြမ္းအကဲ 
ျဖတ္ခ်က္၃-၅ 
ျပင္ဆင္ ၿပီး 
ကြာဟမႈေလ်ာ့ ခ်ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား ကို 
ေဒသအဆင့္၊ 
က႑အဆင့္၊ ေအဂ်င္ 
စီအဆင့္ ျပင္ဆင္ 
သည္။

OGC/RSDD/
RDs
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လုပ္ငန္း နယ္ပယ္(၂)

မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ကူညီေပးမည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ထိန္းသိမ္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း

အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏဝ္နထ္မ္း 
မ်ား၊ ေခ်းငွားသမူ်ား/  ေဖာက ္
သည္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္၏ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း 
စြာ သိနားလည္ၿပီး လိုအပ္ 
ေသာအသိပညာမ်ား ရွိေစရ 
မည္။

နည္းပညာ အကူအညီေပး 
ႏုိင္သည့္ လက္စြဲစာအုပ္ 
ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 
SPS အသက္မဝင္ခင္ 
ရႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအ 
ေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား  
ထင္ဟပ္ေစမႈ

မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား (SPS 
ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁-၄)

ေခ်းငွားသူမ်ား/ ေဖာက္ 
သည္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ားသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးည ီဘာသာျပနက္ာ 
ျဖန္႔ေဝထားေသာ လက္စြဲ 
စာအုပ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ား။ 

• ပ တ္ ဝ န္း က် င္  
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္ကို  မြမ္းမံ  
ျခင္း

• မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
မဟုတ္ဘ ဲေျပာင္း 
ေရႊ႕ ေနရာခ်ထား 
ခံရျခင္း ဆိုင္ရာ 
မူဝါဒ လက္စြဲစာ 
အုပ္ကို မြမ္းမံျခင္း

• ဌာေ န တို င္း ရ င္း  
မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားဆိုင္ 
ရာ မူဝါဒျပင္ဆင္ 
ျခင္း။ ၎တြင္ ဌာ 
ေန တိုင္းရင္းမ်ိဳး 
ႏြ ယ္  စုု မ်ား ၏ 
သေ ဘာ တူ ညီ  
ခ်က္ ရယူူ မႈဆို င္  
ရာလမ္းညႊန္ ခ်က္ 
မ်ားပါဝင္သည္။

• SPS ႏွင့္ ေဘး 
ကင္းလံၿုခံဳေရး လိ ု
အ ပ္ ခ် က္ မ်ား  
၁-၄၊ လက္စြဲစာ 
အပု္ႏငွ္ ့လမ္းညႊန ္
ခ်ကမ္်ားကုိအသံုး 
တြင္က်ယ္ေသာ 
ဘာသာႏွင္အ့ျခား 
ဘာ သာ မ်ား သို ႔ 
ျပန္ဆုိျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ 
ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း

RSDD

RSDD

RSDD

RSDD/ 
R D s / 
PSOD

႐ုံးတြင္း ဝန္ထမ္း 
အရ င္းအျမ စ္   
ေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္း

ဝ န္ ထ မ္း မ်ား  
တိုင္ပင္ ေဆြး 
ေႏြးျခင္း

ဘာ သာ မ်ား  
ျပ န္ ဆိုျ ခ င္း ၊ 
ပံုႏွိ ပ္ျ ခ င္း ၊ 
ျဖ န္ ႔ေ ဝျ ခ င္း  
အ တြ က္  
တစ္ ႀ ကိ မ္ စာ  
ကုန္က်စရိတ္
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လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ (၃)

မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ADB၏ အဖြ႕ဲစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
ေသခ်ာေစျခင္း

မြမ္းမံထားေသာ လူမႈ 
ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ 
ေဘး က င္း လံု ၿ ခံဳေ ရး  
လုိ အ ပ္ ခ် က္ အ တြ က္  
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသိ 
ပညာမ်ား

မူဝါဒ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး  ခို င္မာေစမႈ  
အတြက္ အင္စတီက်ဴး 
ရွင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ 
ရည္

အခိ်န္ႏွင့္ တေျပးညီေလ့ 
က် င့္ ေ ပး ထားေ သာ  
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

ဝန္ထမ္းအေနအထားကုိ 
တိုးတက္ေစၿပီး ဝန္ထမ္း 
အရင္းအျမစ္ ေနရာခ် 
မကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ 
ေစျခင္း

ဌာနတြင္း အသိပညာ 
ေဝငွမႈ ကြန္ယက္ထိန္း 
သိမ္းေပးျခင္း

• အက်ယ္တဝင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ေသာဌာနတြင္း 
ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရး 
မ်ားကို HQ ႏွင့္ RM 
ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား 
ပံ့ ့ပိုးေပးျခင္း။ (လုပ္ 
ငန္းစတင္ အသက္ 
မဝင္ခင္ 
အလုပ္ရံုေဆြး ေႏြးပြဲ 
ႏွစ္ခု၊ တစ္ႏွစ္ ကို 
ႏွစ္ႀကိမ္ (သို႔) 
သံုးႀကိမ္ဆက္တိုက္ 
လုပ္ေဆာင္)

• RD အဆင့္၌ ပေရာ္ 
ဖက္ ရွင္နယ္ 
ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ား 
ထပ္မံ ခန္႔အပ္ ျခင္း။ 
သံုးႏွစ္ႏွစ္လယ္ 
ကာလေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ အရာရွိမ်ား ခန္႔ 
အပ္ျခင္း။

• ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔ 
အၾကံဳေဝမွ်မႈဆိုင္ရာ ႏွီး 
ေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ 
အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြပြဲမ်ား 
စီစဥ္ျခင္း

RSDD

BPHR/
RDs

RSDD/
RDs/

PSOD

႐ုံးတြင္း ဝန္ထမ္း 
အ ရ င္း အျ မ စ္  
ေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္း

န ည္း ပ ညာ  
အကူအညီမ်ား

ဌာနတြင္း အုပ္ 
ခ်ဳ ပ္ေ ရး ဆုိ င္  
ရာကုန္ က် စ 
ရိတ္ဘတ္ဂ်က္
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လုပ္ငန္း နယ္ပယ္(၄)

အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဌာနတြင္း ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈႏွင့္ လိုက္နာမႈ စစ္ေဆးေရးစနစ္ကုိ 
ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျခင္း

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဌာန 
တြင္း ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈႏွင့္ 
လိုက္နာမႈ စစ္ေဆးေရးစနစ္ 
လပုင္န္းေဆာငရ္ြက ္ခ်ကမ္်ား 
ထိေရာက္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ

အသက္ဝင္ေန႔စြ ဲ မတုိင္ 
ခင္ လုပ္ေဆာင္ထား 
ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ 
ေရး ဆို င္ ရာ  မူ ဝါ ဒ 
ေၾကညာခ်က္အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေရးအ 
တြက္ ရွင္းလင္းေသာ 
လပုင္န္းလပုက္ိငုမ္ႈ လပု ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

စီမံကိန္း စိစစ္ျခင္းႏွင့္ 
အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္း

ျဖန္႔ေဝျခင္း

• စီမံကိန္း 
စက္ဝန္း၏ 
အဆင့္တဆင့္စီ၌ 
ADB ၏ ဌာနတြင္း 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
သံုးသပ္ခ်က္၊ 
ေစာင့္ 
ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီ 
ရင္ခံျခင္း လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား 
သတ္ မွတ္ရန္ 
လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ  
လက္ စြဲစာအုပ္ 
ျပင္ဆင္ ျခင္း။

• အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 
စီမံကိန္းမ်ားအား 
စိစစ္ အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခင္း

• ဘုတ္အဖြဲ႕၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ မရ 
ခင္ရက္၁၂ဝအတြင္း 
ADB ဝက္ဆိုဒ္ေပၚ 
တြင္ အမ်ိဳးအစား 
(က) စီမံကိန္းမ်ား 
၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား 
တင္ျခင္း။ (စီမံကိန္း 
အကဲမျဖတ္ခင္ 
EARF တင္ျခင္း၊ 
စီမံကိန္း အကဲ 
မျဖတ္ခင္စီမံကိန္း 

RSDD

RSDD/
RDs/

PSOD

R D s /
PSOD/
RSDD

ဌာနတြင္း 
ဝန္ထမ္း 
အရင္း အျမစ္
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တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

စီမံကိန္း 
ျပင္ဆင္စဥ္အတြင္း 
သင့္ေလ်ာ္သလို 
သံုးသပ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ 
တင္သြင္းေသာ 
ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး 
စာတမ္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ကႏွင့္ ခ 
အားလံုးအတြက္ RP/RF 
တင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 
အကဲမျဖတ္ခင္ စီမံကိန္း 
အမ်ိဳးအစား ကႏွင့္ ခ 
အားလံုးအတြက္ IPP/
IPF မ်ားတင္ျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ IRႏွင့္ IP 
သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရွိေသာ စီမံကိန္း 
အားလံုးအတြက္ 
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ျခင္း။ ၎ 
ေဆြးေႏြးမႈ 
ရလဒ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ 
စီမံကိန္းပံုစံတြင္ 
ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္း

• ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားသည္ 
SR ၁-၄လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ား၊ မူဝါဒ အေျခခံ 
မ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈ 
ရွိမရွိ သံုးသပ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား/

R D s /
PSOD

ဌာနတြင္း 
ဝန္ထမ္း 
အရင္း အျမစ္

• ၀န္ေဆာင္မႈ 
သံုးစြဲသူမ်ား ကို 
အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ ္
၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း။
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စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနစဥ္ အတြင္း 
အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 
လုပ္ေဆာင္ သည့္ 
ရလဒ္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဘဏ္လုပ္ငန္း 
အတိုင္းအတာ 
အတြင္း လိုက္နာမႈ 
အေျခအေနႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္း တင္ကာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သို႔ 
အစီရင္ခံျခင္း

• ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ IRႏွင့္ IP 
အမ်ိဳးအစား(က) 
စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရး ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားက 
ကြင္းဆင္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
လုပ္ငန္း။ ၎သည္ 
ေခ်းငွားသူ။

• ၀န္ေဆာင္မႈ 
သံုးစြဲသူႏွင့္ 
သေဘာတူ 
ညီထားသည့္ 
တည့္မတ္မႈ အစီစဥ္ 
ျပင္ဆင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 
အရည္အေသြး 
ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ား 
ျပင္ဆင္ျခင္း။

• ဘဏ္လုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္အတြင္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ 
ေဆာင္ရြက္မႈ 
အတြက္ ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာ 
ျပင္ဆင္ၿပီး စီမံမႈ 
အဖြဲ႔သို႔ 
တင္သြင္းျခင္း။

RSDD

RSSD

ဌာနတြင္း 
ဝန္ထမ္း အရင္း 
အျမစ္

 ADB= အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ BPHR= လူ႔အရင္းအျမစ္ ဌာန၊ CSS= သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ အလုိက္ရိွေနေသာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ DMC= ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ား၊ EARF=ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ 
ႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ မူေဘာင္၊ EIA= သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္၊ EMP= 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၊ HQ= ဌာနခ်ဳပ္၊ IPF= ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္၊ 
IPP= ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္၊ IR= မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲေနရာျပန္လည္ခ် ထားခံရျခင္း 
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ဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ OD= လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနမ်ား၊ OGC= အေထြေထြေကာင္စီ႐ုံး၊ OM=လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ 
လက္စြ ဲစာအုပ္၊ PSOD= ပုဂၢလိက က႑ လုပ္ငန္း ဌာနမ်ား၊ RD= ေဒသဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၊ RF= ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
မူေဘာင္၊ RM= ေနထိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္၊ RP= ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး အစီအစဥ္၊ RSDD= ေဒသတြင္း 
ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဌာန၊ SPS=  ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္၊ SR= ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား။
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